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ВОВЕД
Македонското здружение на млади правници (МЗМП) има цел да го зајакне придонесот
на младите правници во унапредувањето на правничката професија, остварувањето на принципот
на владеење на правото и заштитата на човековите права. Здружението е формирано во 2003
година како непрофитна, професионална организација на правници, на која една од целите и
е зајакнување на професионализмот, стручноста и интегритетот на младите правници. Својата
мисија МЗМП ја остварува преку овозможување континуирана едукација и поддршка на младите
правници што учествуваат во различни активности насочени кон унапредување на нивната правна
експертиза.
МЗМП посветено работи на промовирање и поттикнување критичко размислување од
страна на млади правници за клучни прашања што влијаат врз заштитата на човековите права и
принципот на владеење на правото.
Целта на ова списание е создавање професионален форум за објавување стручни статии
што ќе послужи како медиум, каде што правничкото мислење и визијата на младите правници може
да бидат презентирани на кохерентен начин, а истовремено ќе поттикнат идеи за понатамошно
подобрување на нашиот правен систем.
Особено сме горди што во ова списание се застапени 21 статија од 22 млади правници
што пишуваа за различни теми од областа на правото.
Списанието е продукт на заедничката соработка и труд помеѓу авторите, Уредувачкиот
одбор и МЗМП, каде што се истакнува капацитетот на младите правници, нивната креативност и
можноста позитивно да влијаат заради промени во општеството.
Списанието е изработено во рамките на проектот „Зајакнување на професионализмот,
компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија“, имплементиран од страна
на МЗМП, а финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна
Македонија.

ЗА УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР
Статиите беа уредувани од страна на Уредувачки одбор составен од 3 лица што имаат
богато искуство. Одборот ги разгледуваше статиите од аспект на методолошка конзистентност,
академска прецизност и форматирање на текстот.
Членови на Уредувачкиот одбор на списанието се: проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ, проф.
д-р Горан Илиќ и проф. д-р Јелена Ристиќ.
Во продолжение следуваат изјави од страна на Уредувачкиот одбор и нивната кратка
биографија.
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Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ
,,Во услови кога тврдиот позитивизам, особено во Република Северна Македонија, го
неутрализира значењето на теоријата на правото и ја засилува тенденцијата ’правото како
занает‘, сметам дека повеќе од потребни се проекти како ова списание што ќе придонесе за
интелектуалното значење на дипломата правник и основите на правничкото знаење, особено
за младите правници што се на почетокот на својата правничка кариера. Правото во акција,
ефектите од правото, потребата од телеолошки интерпретации и социолошки анализи се
доволна причина за постоење на ова списание, со кое им се дава можност на младите правници
да и дадат подлабоко значење на својата професија и со свои анализи да учествуваат во
подобрувањето на правото. “
Кратка биографија:
Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ е редовна професорка на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ при универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во научната област воведни и теоретски
правни науки. Од 2009 до 2018 година била раководител на Институтот за новинарство, медиуми
и комуникации при Правниот факултет. Од 2000 до 2005 година била асистент истражувач во
Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ.
Фокусот на нејзиниот интерес е социологијата на правото, социологијата на комуникации,
методологија на правните и политичките истражувања. Поспецифично се занимава со политичката
пропаганда, прецизното новинарство, односи со јавност, медиумско право и медиумска
писменост. На Правниот факултет предава повеќе предмети на трите циклуси на студии, меѓу
кои: социологија на право, социологија на комуникации, методологија на правни и политички
истражувања, социопсихолошки аспекти на односи со јавност, техники на односи со јавност,
истражувачко новинарство, агенциско новинарство и др.
Авторка е на научни трудови, стручни статии и учебници од областа на правото. Преку
учество во разни проекти во невладиниот сектор во Република Северна Македонија, проф. д-р
Јасна Бачовска Недиќ е активна во јавните дискусии важни за демократизација на македонското
општество и имплементација на европските вредности.

издание 1

| ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris)

7

Проф. д-р Горан Илиќ
,,Секогаш работата со младите колеги правници претставува задоволство. Но, ако
таквата активност е насочена кон продлабочување на знаењата, јакнење на компетенциите и
интегритетот на младите правници, тогаш задоволството е неизмерно.“
Кратка биографија:
Д-р Горан Илиќ е вонреден професор на Правниот факултет при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола. Од 2012 до 2016 година ја извршувал функцијата сенатор во Сенатот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, а од 2013 до 2017 година ја извршувал
функцијата продекан за наука на Правниот факултет. Во 2017 година бил избран за декан на
Правниот факултет. Неговиот научен интерес опфаќа: политика и право на ЕУ, човекови права и
слободи, европски федерализам, меѓународни односи итн.
Тој е автор на книгите: „Европа на крстопат: Лисабонскиот договор како темел на
надворешнополитичката моќ на ЕУ“ и „ЕУтопија: надворешнополитичката моќ на ЕУ во
идеологизацијата на постамериканскиот свет“.
Д-р Горан Илиќ е соосновач на Институтот за истражување и европски студии – Битола
и главен уредник на меѓународното научно списание „Journal of Liberty and International Affairs“
(www.e-jlia.com). Oд октомври 2016 година, д-р Горан Илиќ е вклучен како експерт во проектот
ANETREC, кој е фокусиран на развојот на академската соработка и постконфликтното помирување
во регионот (во кој учествуваат 6 академски партнери од Западен Балкан).
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Проф. д-р Јелена Ристиќ
,,Приликите за соработка со млади колеги правници се секогаш извор на позитивна
енергија и креативна инспирација, но истовремено претставуваат и голем предизвик и сериозна
одговорност. Имено, тие прилики претставуваат и уникатна можност да се придонесе за
продлабочување на нивното знаење, вештини и интегритет, со цврста верба дека идните
генерации судии, адвокати, обвинители и останати заштитници на слободите и правата на
граѓаните ќе постапуваат според морални начела и принципиелни правни стојалишта.“
Кратка биографија:
Д-р Јелена Ристиќ е адвокат, заменик-претседател на Адвокатската комора на Република
Северна Македонија, доцент на Правниот факултет при Универзитет Американ колеџ Скопје,
сертифициран обучувач на Советот на Европа во рамките на Европската програма за образование
за човекови права за правни професионалци (HELP) и претседател и соосновач на Институтот за
правни и политички истражувања Скопје.
Нејзиното професионално искуство вклучува петнаесетгодишно работно искуство во
правната област, вклучително и во рамките на повеќе меѓународни организации и институции,
меѓу кои се: Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Американската адвокатска комора
Иницијатива за владеење на правото (ABA ROLI), Американската адвокатска комора Централна
и источна европска правна иницијатива (ABA CEELI) и Агенцијата на САД за меѓународен развој
(USAID). Извесен период работи и како извршен директор на Адвокатската комора на Република
Северна Македонија.
Автор е на повеќе научни и стручни трудови и книги, претежно од областа на
меѓународното и европското право за човекови права. Вклучена е како експерт во неколку
меѓународни проекти во врска со реформите во правосудниот сектор и владеењето на правото.
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Автор: М-р Викторија Јорданоска
Магистер по право од областа на граѓанското право

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ПРЕКУ ПРОМОВИРАЊЕ
НА НАПРЕДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ
ВОВЕД
Процесот на дигитализација го означува почетокот на дигиталната ера во секоја област од
општеството, вклучително и во делот на човековите права. Дигиталните технологии се електронски
алатки, кои покрај тоа што ги генерираат податоците, ги чуваат и ги обработуваат (Victoria State
Government, 2019). Процесот на дигитална трансформација го менува и начинот на интеракција
помеѓу граѓаните и јавната власт (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).
Развојот на технологиите секојдневно е во подем и тоа отвора нови можности, но и предизвици за
сите во општеството. Оттука, заштитата на човековите права полека се префрла и во дигиталниот
простор, каде што пристапот до технологии и интернет создава поделби и наметнува создавање
нови, изведени права (Mathiesen, 2014, 2).
Според Организацијата на Обединетите нации, „човековите права се универзални затоа
што се засноваат врз достоинството на секое човечко суштество, без оглед на расата, бојата, полот,
етничкото или социјалното потекло, религијата, јазикот, националноста, возраста, сексуалната
ориентација, инвалидитетот или која било друга карактеристика“ (Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights и Inter-Parliamentary Union, 2016, 21). За почитување на човековите
права во услови на дигитализација потребен е план за нивна заштита.
Во однос на примената на постојните, но и идни системи што користат технологии,
државите членки на Европската Унија спроведуваат процени на нивното влијание врз човековите
права, а нивното функционирање подлежи и на надворешна ревизија (Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2019, 5). Европското влијание во делот на унапредување на човековите
права со помош на технологијата е застапено и во нашиот систем, а согласно статусот на држава
кандидат за членство во Европската Унија.
Соодносот помеѓу правата и технологиите се наметнува како прашање за истражување и
тема на овој труд. Имено, клучното прашање што се поставува е колку дигиталните технологии се
застапени во нашата држава и во регионот и како влијаат тие врз унапредувањето на човековите
права.
Трудот се состои од три дела. Во првиот дел е претставена анализа на развојот и
достигнувањата на дигиталните технологии во РС Македонија и државите во регионот.1 Вториот
дел од трудот е посветен на оцена на влијанието на дигиталните технологии врз развојот
на човековите права, при што се користени компаративни податоци од стандардизирани
меѓународни индекси, како што се: Индексот за развој на информатичко-комуникациските
технологии,2 Индексот за мрежна подготвеност,3 Индексот за развој на е-влада4 и Индексот за
човекови права.5 Во завршниот дел од трудот се дадени заклучни разгледувања и препораки за
идни истражувања.
1 За целите на ова истражување под регион се опфатени државите од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија,
Србија и Црна Гора), плус Хрватска и Словенија, како држави со слични социоекономски карактеристики и правни системи.
2 Индексот за развој на информатичко-комуникациските технологии (ИКТ) е индекс што се користи за следење и споредување на развојот на ИКТ
меѓу државите и со текот на времето, согласно пристапот, примената до технологии и вештините што ги поседува населението од оваа област во дадена
држава и тој се публикува од страна на Меѓународната телекомуникациска унија.
3 Индексот за мрежна подготвеност ја мери подготвеноста на државите да ги користат можностите од ИКТ-технологијата и за првпат е публикуван од
страна на Светскиот економски форум.
4 Индексот за развој на е-влада го мери степенот на развој на електронската влада и електронските услуги во една држава, публикуван од Обединети
нации.
5 Индексот за човекови права го анализира степенот на почитување и унапредување на човековите права во една држава, публикуван од Фондацијата
Фридрих Њуман.
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РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Дигитални технологии во Република Северна Македонија
Дигитализацијата во Република Македонија6 започна на почетокот на овој век со
усвојување на првиот стратешки документ за развој на информатичкото општество.7 Од неговото
усвојување во 2005 година, државата вложи голем труд и инвестиции во воспоставување на
потребната инфраструктура, а со цел примена на постојните технологии во општеството.
Во однос на правната рамка, усвоени се повеќе закони со кои се регулираат прашања
поврзани со користењето на дигиталните технологии во рамките на јавниот сектор,8 електронските
комуникации,9 електронското управување и електронските услуги,10 електронските документи
и идентификација,11 и заштитата на личните податоци.12 Притоа, значајно е да се истакне дека
голем дел од овие законски решенија се донесени во рамките на процесот за транспонирање на
европското законодавство.
Сепак, развојот на дигиталното општество побарува динамичен и активен пристап,
поради што во периодот од 2005 до 2019 година се усвоени и имплементирани неколку
стратегии, како што се стратегиите за широкопојасен интернет,13 електронски комуникации,14
информатичко општество,15 е-вклучување,16 информатички технологии17 сајбер-безбедност,18
отворени податоци19 и заштита на лични податоци.20 За зголемување на користењето и брзината
на интернетот во 2019 година е донесен и Национален оперативен бродбенд план21 за период од
десет години.
Во врска со хоризонталната примена на дигиталните технологии по сектори, РС Македонија
бележи напредок во користењето дигитални решенија во повеќе сектори. На централно ниво е
воведен one-stop-shop порталот uslugi.gov.mk22, кој претставува единствен прозорец за граѓаните
при добивањето одредени услуги од јавната администрација. Во областа на здравството е воведен
систем за електронска евиденција23 што овозможи електронско закажување лекарски прегледи,
намалување на редиците и олеснета комуникација. За зголемувањето на транспарентноста
во примената на технологии во правосудниот систем во 2019 година е формиран Совет за
координирање24 и усвоена е Стратегија за информатички технологии во правосудството.25 Во
делот на администрацијата, најзначајна активност е воведувањето интероперабилност што
овозможи поврзување и размена на податоци (Рајхштедтер и други, 2016, 2). Во 2018 година беше
воведен и електронскиот портал за отворени податоци26 со кој се овозможи пристап до податоци
од јавен карактер. Понатаму, во областа на образованието спроведени се обуки за примена на
технологии, промовирано е упатство за учење на далечина,27 воведени се портали за е-учење и
6 До стапување во сила на новото име Република Северна Македонија на 11 февруари 2019 година, уставното име на државата беше Република
Македонија. Оттука, за сите настани што се опишани во трудот, кои се случиле пред 11 февруари 2019 година, се користи името Република Македонија.
7 Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план, 2005, Комисија за информатичка технологија.
8 Закон за користење на податоците од јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014).
9 Закон за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18).
10 Закон за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019).
11 Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на РСМ“ бр. 101/19).
12 Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и
64/18 и „Службен весник на РСМ“ број 42/2020).
13 Национална стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет, 2009, Министерство за транспорт и врски.
14 Национална стратегија за развој на електронските комуникации со информатички технологии, 2008, Министерство за транспорт и врски.
15 Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план, 2005, Комисија за информатичка технологија.
16 Национална стратегијата за е-вклучување, 2011-2014 (2014), Министерството за информатичко општество и администрација.
17 Национална краткорочна ИКТ-стратегија 2016-2017 (2005), Министерство за информатичко општество и администрација.
18 Национална стратегија за сајбер-безбедност 2018-2022 (2018), Министерството за информатичко општество и администрација.
19 Стратегија за отворени податоци, 2018, Министерството за информатичко општество и администрација.
20 Стратегија за спроведување на правото за заштита на личните податоци во Република Македонија 2017-2022 (2017), Дирекција за заштита на
личните податоци.
21 Национален оперативен бродбенд план, 2019, Министерството за информатичко општество и администрација.
22 Национален портал за електронски услуги, 2019, Министерство за информатичко општество и администрација.
23 Национален систем за електронски евиденции во здравството – Мој Термин, 2013, Министерство за здравство.
24 Правилник за составот и начин на работа на Советот за координирање информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи, 2019,
Министерство за правда („Службен весник на РСМ“ бр. 193/19).
25 Стратегија за информатичко-комуникациска технологија во правосудството 2019-2024 (2019), Министерство за правда.
26 Портал за отворени податоци, 2018, Влада на Република Македонија.
27 Упатство (насоки и совети) за реализација на далечинско учење во средното стручно образование, 2020, Центар за стручно образование и обука.
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донесена е стратегија28 што ќе овозможи интегрирање на дигиталните решенија во образовниот
процес.
Сепак, постоењето стратешки документи и регулатива не го гарантира и успешното
спроведување на дигитализацијата. За таа цел, на светско ниво се воспоставени неколку
стандардизирани методологии за оцена на степенот на развој на дигиталното општество во
една држава. Според извештајот на Меѓународната телекомуникациска унија за 2017 година,
Република Македонија покажува развој во мобилните услуги и широкопојасниот интернет и се
карактеризира со конкурентен телекомуникациски пазар, и тој ја рангира на 69-тото место во
конкуренција од 176 држави (International Telecommunication Union, 2017). Исто така, Извештајот
на Индексот за мрежна подготвеност за 2019 година ја рангира РС Македонија на 65-тото место
од 121 држава (Dutta и Lanvin, 2019). Последно, од аспект на развојот на е-влада и е-услуги,
Индексот за развој на е-влада во 2018 година ја рангира Република Македонија на 79-тото место
од 193 држави (United Nations, 2018).
Според тоа, последните рангирања од реномирани светски институции означуваат дека
РС Македонија покажува одреден напредок и подготвеност за имплементација на информатичките
технологии. Сепак, за позначителен развој потребно е подобро стратешко планирање со посебен
осврт на имплементација на современите технологии, инвестиции во инфраструктурата и
вложување во дигиталните вештини на граѓаните.
2. Дигитални технологии во регионот
Државите од регионот речиси истовремено го започнаа процесот на дигитализација.
Сепак, и покрај сличниот стратешки пристап и големите социоекономски сличности, степенот
на развој варира помеѓу нив. Она што е заедничко за сите е дека се водат од Дигиталната
агенда, како и законодавството од оваа област, а со цел интегрирање во Европската Унија и во
единствениот дигитален пазар.29 Словенија и Хрватска, како држави членки на Европската Унија,
бележат значителен напредок и се издвојуваат од државите во регионот во однос на примената
на технологиите.
Имено, овие држави го имаат транспонирано европското законодавство и вложуваат во
развојот на информатичката инфраструктура. Хрватска има донесено стратегии за примена на
технологии за поефикасно правосудство, интероперабилност, квалитет на јавните услуги, сајбербезбедност, како и долгорочна стратегија за развој на информатичката инфраструктура (European
Commission, 2019a, 6-10). Слично, Словенија има донесено стратегија за имплементирање
семантичка интероперабилност, развој на информатичко општество и унапредување на сајбербезбедноста, како и план за примена на блокчеин-технологии (European Commission, 2019b, 6-11).
Што се однесува до примената на напредни технологии, двете држави подготвуваат стратегија
за развој на вештачката интелигенција. Нивната лидерска улога во регионот е евидентна и е
прикажана во графикон 1.
Државите од регионот што не се членки на Европската Унија бележат помал напредок.
Заедничко за сите овие држави е тоа што имаат транспонирано голем дел од европските регулативи
и директиви, но сè уште се соочуваат со предизвици од аспект на нивната имплементација.
Стратегиите во насока на развој на технологијата во Србија се од областа на информатичкото
општество,30 електронските комуникации,31 е-влада,32 широкопојасен интернет,33 паметна

28 Стратегија за образованието за 2018-2025 година (2018), Министерство за образование и наука.
29 European Commission (2010). „A Digital Agenda for Europe“. COM (2010): 245. Пристапено на 15 јуни 2020 година: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0245.
30 Стратегију развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020 године („Службени гласник РС“, бр. 51/10), 2010, Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.
31 Стратегија развоја елeктронских комуникација у Републици Србији од 2010, до 2020 године („Службени гласник РС“ бр. 68/10), 2010, Министарство
трговине, туризма и телекомуникација.
32 Стратегију развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018 године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 20152016, Влада Републици Србији.
33 Стратегију развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016, Влада Републици Србији.
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специјализација34 и нова генерација на мрежа.35 Дополнително, Србија е првата држава во
регионот што во декември 2019 година донесе Стратегија за развој и примена на вештачка
интелигенција.36 Во Црна Гора е донесена долгорочна Стратегија за развој на информатичко
општество,37 како и стратегии за сајбер-безбедност,38 е-здравство,39 паметна специјализација,40
како и акционен план за отворено владино партнерство.41 Во Албанија се донесени стратегии
поврзани со развојот на информатичките технологии,42 е-влада43 и други области, со особен
напредок во делот на отворена влада и е-услуги. Босна и Херцеговина има донесено документи
во делот на информатичкото општество,44 електронските комуникации45 и други документи, но
сложената структура и отежнатата комуникација останува главен предизвик на државата во овој
процес. Во врска со Косово, донесени се документи од областа на информатичките технологии,46
електронските комуникации,47 сајбер-безбедноста48 и други во насока на дигитализација.
Резултатите од истражувањето во регионот покажуваат дека единствено Словенија
и Хрватска остваруваат значителен напредок, додека, пак, другите држави се соочуваат со
предизвици и бележат одреден напредок. Имено, повеќето држави бележат напредок во делот
на е-услуги и дигитализација, но се соочуваат со проблеми од аспект на нивно интегрирање,
дигитална писменост, недостиг на стручни кадри во јавниот сектор, институционални капацитети,
меѓуресорска координација и стратешко планирање.
ВЛИЈАНИЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВРЗ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
Развојот на технологиите и нивната примена неминовно влијае врз човековите права и
придонесува за нивно унапредување. За подобро претставување на соодносот помеѓу дигиталните
технологии и човековите права говорат и резултатите од истражувањето. Графиконот 1 ги
претставува рангирањата на државите во регионот според Индексот за развој на информатички
технологии, Индексот за човекови права, Индексот за развој на е-влада и Индексот за мрежна
подготвеност за 2016 година.49
Резултатите од анализата покажуваат позитивен сооднос. Имено, државите што имаат
поголем развој во спроведувањето информатички технологии бележат сличен или ист напредок
и во унапредувањето на човековите права. Оттука произлегува дека државите се обидуваат да
ги интегрираат дигиталните решенија во своите системи во насока на развој на општеството
и економијата, паралелно со унапредувањето на човековите права. Сепак, за предвидување
и справување со евентуалните предизвици што постојат во дигиталната сфера потребно е
изготвување студија за можното влијание врз правата пред да се започне со имплементирање
одредена технологија.

34 Стратегија паметне специјализације Републике Србије за период од 2020-2027 („Службени гласник РС“ бр. 21/20), 2020, Министарство просвете.
35 Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023 године („Службени гласник Републике Србије“ број 33/18), 2018, Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.
36 Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025 година.
(„Службени гласник РС“ број 96 од 31/19), 2019, Влада Републике Србије.
37 Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020 (2016), Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije.
38 Digital Government Factsheet 2019 Montenegro, 2019, European Commission.
39 Ibid, стр 9.
40 Strategija pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024. (2019) Ministarstvo nauke.
41 National Action Plan (NAP) for implementing the open government partnership in Montenegro 2018-2020 (2018), Government of Montenegro.
42 National Information and Communication Technologies Strategy, 2003, Government of Albania.
43 Cross-cutting Strategy for the Information Society 2015-2020, Council of Ministers, Ministry of innovation and public administration.
44 Strategy of information society development in Bosnia and Herzegovina 2004-2010 (2004), Council of Ministers in BiH and UNDP in BiH.
45 Odluku o usvajanju politike sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017-2021 i Akcioni plan za realizaciju Politike („Službeni
glasnik BiH“ br. 46/17).
46 Kosovo IT Strategy, 2016, Ministry of Economic Development.
47 Electronic Communications Sector Policy – Digital Agenda for Kosova 2013-2020 (2013), Ministry of Economic Development.
48 National Cyber Security Strategy and Action Plan 2016-2019 (2015), Ministry of internal affairs.
49 Иако за некои од индексите се достапни подоцнежни податоци, користени се податоци за 2016 година како последна референтна година за која се
достапни податоци за сите држави и за сите индекси. Притоа, Косово не е предмет на евалуација бидејќи како држава не е вклучена во самите рангирања
од релевантните меѓународни институции.
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Графикон 1: Компаративен приказ на Индекс за човекови права, Индекс за развој на ИКТ, Индекс
за развој на е-влада и Индекс за мрежна подготвеност за 2016 година (Извор: Автор, 2020)

Исто така, анализата покажа дека дигиталните решенија што се имплементирани во РС
Македонија и во регионот придонесуваат за подобар квалитет на услугите, достапност, поголема
транспарентност во правосудството, олеснета комуникација, учење од далечина, добивање на
услугите на едно место, побрзи постапки, ефикасност и зголемена одговорност во здравството и
во институциите. Дополнително, технологиите придонесуваат за промоција на човековите права,
развој на економијата, намалување на нееднаквоста, активно учество и развој на општеството
(Karppinen, 2017, 97). Некои од предностите се однесуваат на намалувањето на корупцијата,
растот на приходите и намалувањето на трошоците (Panzardi и Fanta Ivanovic, 2002, 2). Примената
на технологиите во услови на зголемено дигитално вклучување на граѓаните преку доследно
почитување на основните вредности придонесува за унапредување на човековите права и за
одржлив развој на економијата.
Сепак, новите технологии со себе носат и потенцијални проблеми. Главните предизвици
од примената на технологиите се во делот на техничките и организациските капацитети, како и
финансискиот и социјалниот аспект (Alshehri и Drew, 2010, 82-85). Она што им е потребно на
државите пред да започнат со имплементирање дигитални решенија е современа инфраструктура
и доволно финансиски средства. Дополнително, потребни се едуцирани кадри, добра
организација и соработка во процесот на дигитална трансформација. Покрај тоа, примената на
технологии создава дигитални поделби, имајќи предвид дека одредени граѓани немаат пристап
до технологиите. Тоа најчесто се граѓани што се сиромашни или живеат во неразвиени подрачја,
не се доволно едуцирани за можностите од нивната примена или тоа им го наметнува културата.
Оттука, основната цел на дигитализацијата е да не биде оставен или заборавен ниту еден граѓанин.
Дополнително, отворениот и јавен карактер на електронските средства придонесува за
злоупотреба на податоци и нивно користење за незаконски цели. Имено, неретко со примената
на технологиите се овозможува унапредување на некое човеково право за сметка на повреда
на друго право, за остварување нечии цели и интереси. Случајот Shimovolos v. Russia е пример
на користење технологии за целите на вршење надзор, но истовремено и повреда на правото
на приватност поради непостоење јасна цел за обемот на податоци и начинот на кој тие се
прибираат и се користат (European Court of Human Rights, 2011). Од друга страна, случајот Cengiz and others v. Turkey укажува на повреда на правото на слободно изразување, кое првенствено
е овозможено преку технологиите, но доаѓа до негова повреда кога технологијата се користи
за блокирање на пристапот до конкретната апликација (European Court of Human Rights, 2015).
Донесените пресуди поврзани со новите технологии во судската практика се однесуваат, пред сe,
на повредата на приватноста и слободата на изразување преку користење електронски податоци
и интернет (European Court for Human Rights, 2020).
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на резултатите од истражувањето може да се заклучи дека РС Македонија
и државите од регионот бележат одреден напредок во имплементирањето и примената на
дигиталните технологии. Гледано од поширока перспектива, заклучоците од анализата го
истакнаа позитивниот сооднос помеѓу човековите права и дигиталните технологии. Имено,
примената на технологиите за олеснета комуникација, квалитетни и достапни услуги, зголемена
ефикасност и транспарентност влијае врз унапредувањето на човековите права. Од друга страна,
покрај можностите што ги нудат дигиталните решенија, преку трудот се согледаа и предизвиците
со кои се соочуваат одредени категории граѓани поради тоа што немаат пристап до нив, како
и негативните импликации за оние што ги применуваат. Според тоа, процесот на дигитална
трансформација и општествен напредок е можен само доколку технологијата се применува низ
призмата на унапредување на човековите права.
Од аспект на препораки, потребно е Владата на РС Македонија да се фокусира на
усвојување долгорочна стратегија за информатички технологии, воспоставување правна рамка
и подобро стратешко планирање. Од аспект на ефикасно имплементирање, потребно е креирање
современа инфраструктура во неколку клучни сектори, во кои примената на нови технологии
би донела најголем бенефит за општеството. Составен дел на овој процес е изработка на план за
почитување на човековите права и слободи, како и доследно почитување на законските прописи.
Истовремено, потребно е да се утврдат правни средства што ќе им бидат на располагање на
страните за репарирање при евентуални повреди на правата и слободите.
Во однос на понатамошни истражувања од оваа област, трудот претставува основа и
поттик за оцена на влијанието на технологиите врз правото на работа, заштита на потрошувачи,
недискриминација и многу други, како и влијанието на технологиите врз намалувањето на
корупцијата и подобрувањето на бизнис-климата.
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ОД ДРУГАТА СТРАНА: ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ДЕРОГИРАЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА
КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
ВОВЕД
Почетокот на 2020 година ја донесе со себе најголемата глобална криза што оваа
генерација ја искусила досега. Новиот вирус КОВИД-19 успеа да ги искористи придобивките
на глобализацијата и за брзо време да ги избрише границите помеѓу државите, проширувајќи
се насекаде со неверојатна брзина. Светската здравствена организација на 11 март 2020 година
прогласи светска пандемија. Кризата предизвикана од новиот вирус ги исправи извршните
власти на државите пред досега незапаметени предизвици. Целосно неподготвени за борба со
„непознатиот непријател“, а во ситуација во која бројот на заразени од ден на ден сè повеќе расте,
тие беа принудени за кратко време да донесат низа заштитни мерки што се состоеја, пред сe од
ограничување поединечни човекови права гарантирани со Европската конвенција за човекови
права. Од ден на ден се воведуваа мерки што сe повеќе навлегуваа во слободата на движење,
слободата на собирање и здружување, правото на почитување приватен и семеен живот, но и
некои други права.
Паралелно со воведувањето на рестриктивните мерки, некои од земјите членки на Советот
на Европа ја искористија и можноста дадена во член 15 од Европската конвенција за човекови
права и ја дерогираа нејзината примена за време на пандемијата. Република Северна Македонија
не остана имуна на овој „тренд“50, па за кратко време, на триесеттата седница на Владата беше
усвоена „Информација“51 со која се известува Генералниот секретар на Советот на Европа за
отстапувањето на државата од одредени членови на Европската конвенција за човекови права52,
одлука наметната како последица на КОВИД-19, а истовремено и како нужност со цел заштита на
јавното здравје. Во пратената Информација53, Владата изречно ја наведува „заштитата на здравјето
како легитимна основа за ограничување на правата со цел да се овозможи да се преземат мерки
за справување со сериозните ризици по здравјето на населението или на поодделни делови од
населението, под услов да бидат: засновани врз закон, неопходни во демократско општество и
посебно насочени кон превенција на болест или грижа за болни лица“.54
Во нашата држава во изминатиот период неспорно беа усвоени низа мерки што, повеќе или
помалку, ги лимитираат нашите уставно загарантирани права и чиј легитимитет допрва ќе треба
да биде утврден од страна на Европскиот суд за човекови права. Оттаму, ова дерогирање можеби и
беше очекувано по прогласувањето на вонредната состојба, но тоа сe уште остава многу простор за
дискусија и преоценување. Дали навистина беше неопходна дерогацијата? Што постигна поточно
Република Северна Македонија со дерогирањето на Европската конвенција за човекови права? Од
една страна, правата во Европската конвенција за човекови права, според самата своја природа, се
доволно флексибилни и може да се приспособат на новонастанатата ситуација. Но, од друга страна,
пак, не треба да заборавиме дека ова е најблиску што ќе дојдеме до идеална вонредна состојба –
токму онаа ситуација за која беше составен членот 15 (Green, 2020).
50 Ерменија, Естонија, Грузија, Латвија, Молдавија и Романија ја имаа дерогирано Европската конвенција за човекови права пред да пристапи
Република Северна Македонија кон тоа на 1 април 2020 година.
51 Информација за потребата од известување до Генералниот секретар на Советот на Европа за отстапување на Република Северна Македонија од
одредени членови на Европската конвенција за човекови права, согласно член 15 од Конвенцијата, а како последица на пандемијата КОВИД-19.
52 Поточно, се дерогира член 8 (право на почитување приватен и семеен живот), член 11 (слобода на собирање и здружување), член 2 од Протокол 1
(право на образование) и член 2 од протокол 4 (слобода на движење).
53 Note verbale, Directorate of legal advice and public international law, Council of Europe (2020).
54 Влада на Република Северна Македонија (2020) „Од 30-тата седница на Владата: Земјите од регионот и ЕУ договорија зелени коридори за
олеснување на транспортот и трговијата на примарни производи“. Пристапено на 3 јули 2020 година: https://vlada.mk/node/20774.
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Конечното мислење на Европскиот суд за човекови права ќе го дознаеме за неколку
години, кога денешните мерки ќе бидат предмет на анализа на пресудите на судот. Во меѓувреме,
одговорот на овие прашања ќе се обидеме да го најдеме меѓу редовите на Европската конвенција
за човекови права, но и во богатата практика на Европскиот суд за човекови права.
ДЕРОГАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ
ПОСТОЕЊЕТО ОПШТА ОПАСНОСТ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ТОА

ПРАВА

И

Европската конвенција за човекови права преку член 15 и овозможува на секоја држава
членка на Советот на Европа унилатерално да дерогира некои од материјалните обврски што
произлегуваат од Конвенцијата во конкретни и исклучителни ситуации. Историски гледано,
познати се многу мал број ситуации кога државите се решиле да го искористат ова свое право.
Досегашните примери се поединечни, изолирани случаи на дерогација од страна на една држава,
каде што како причини најчесто се наведени терористички закани, сузбивање тероризам, државен
удар итн.55 Досега, ниту еднаш не е дерогирана Европската конвенција за човекови права поради
постоење вонредна состојба што го загрозува здравјето на луѓето. Денес, соочувајќи се со
пандемијата предизвикана од КОВИД-19, во практиката на Европскиот суд за човекови права
се испишува нова историја – за првпат Европската конвенција за човекови права е дерогирана
од страна на повеќе држави истовремено од истата причина – постоење општа опасност што го
загрозува животот на нацијата.
Согласно член 15 од Европската конвенција за човекови права, во случај на војна или друга
општа опасност што го загрозува животот на нацијата, државите може да преземаат мерки што
отстапуваат од обврските предвидени со Конвенцијата, и тоа строго во согласност со барањата
што ги наложува ситуацијата и под услов таквите мерки да не бидат во спротивност со другите
обврски што произлегуваат од меѓународното право.56 Сепак, навидум широката дискрециска
слобода што произлегува од јазикот на одредбата не е апсолутна. Имено, во став 2 се превидени
одредени права, од кои, без оглед на сериозноста на ситуацијата, државата не смее да отстапи.
Тоа се правото на живот (освен во случаи на смрт настаната како последица на дозволени воени
операции), забрана за мачење, забрана за ропство и начелото ne bis in idem. Оттаму, дерогацијата
во однос на овие права нема апсолутно никакво влијание, тие мора да бидат почитувани дури и
за време на привремена дерогација на Конвенцијата.
Стразбуршката јуриспруденција открива дека државите немаат целосно одврзани раце во
поглед на повикувањето на овој член. Имено, отстапувањето од Конвенцијата е поврзано, пред
сè, со неопходноста да постои „војна или друга општа опасност што го загрозува животот на
нацијата“. Во Lawless v. Ireland, судот ја дефинира општата опасност како вонредна ситуација на
криза или опасност, која ја погодува целата популација и претставува закана за организираниот
живот на заедницата од која е сочинета државата (European Court of Human Rights, 1961).
Дотолку повеќе, во случајот Branniganand McBride v. UK, судот определува дека на секоја
држава членка одговорна за „животот на својата нација“ И се остава да одреди дали и се заканува
некоја „јавна опасност“ по тој живот и, доколку и се заканува, да одреди колку далеку треба да се
оди за да се оправда таа опасност. Благодарејќи на директниот и трајниот контакт со потребите во
тој момент, националната власт е во начелно подобра позиција од меѓународниот суд да одлучи
за постоењето на таквата вонредна состојба и за природата и обемот на отстапувањата што се
неопходни со цел да се отстрани таа ситуација (European Court of Human Rights, 1993).

55 Примери за дерогација што биле адресирани од стразбуршките органи во контекст на случаи што биле изнесени пред нив ги вклучуваат следните:
британската дерогација во втората половина на 50-тите години во врска со управувањето со Кипар (Greece v. UK), дерогацијата на Ирска во 1957 година
по терористичкото насилство поврзано со Северна Ирска (Lawless v. Ireland), дерогацијата поднесена од Владата на Грција во 1967 година поврзана со
coup d’état во таа земја (the Greek case), дерогацијата на Велика Британија во врска со управата во Северна Ирска во раните 70-ти години (Ireland v. UK),
дополнителна дерогација поднесена од Велика Британија во 1989 година во контекст на Северна Ирска (Brannigan and McBride v. UK) и дерогациите
направени од турската влада во поглед на југоисточниот регион и кои беа предмет на анализа во повеќе случаи (вклучувајќи го и Aksoy v. Turkey).
56 Совет на Европа, Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, заедно со протоколите 1-14, потпишана на 4 ноември
1950 година во Рим, ЕТС 5, во сила од 3 септември 1953 година.
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Колку и навидум да изгледа едноставно, за Европскиот суд за човекови права не
постои поделикатна задача од таа кога од него се бара да оцени дали тужениот имал право
кога утврдил постоење општа опасност. Токму затоа и судската практика е силно поврзана со
доделувањето многу великодушна слобода на државите во поглед на тоа дали постоело општа
опасност или не (Харис, О’Бојл, Бакли и Бејтс, 2009, 623). Сепак, во поглед на моменталната
пандемија предизвикана од КОВИД-19, се чини дека таа дилема најверојатно и нема да постои.
Таа, неспорно, потпаѓа под поимот „општа опасност“ во смисла на член 15 и дерогацијата од
обврските од Европската конвенција за човекови права може да се смета како неопходна за
„безбедноста на луѓето“. Република Северна Македонија има легитимно право да отстапи од
одредени членови на Европската конвенција за човекови права доколку смета дека тие се пречка
за соодветно справување со кризата. Но, дали дерогацијата навистина беше неопходна за да се
преземаат мерки во изминатиот период?
Правно гледано, не. Со дерогирањето на Европската конвенција за човекови права,
Република Северна Македонија, од правен аспект, не постигна буквално ништо. Би можело
дури и да се каже дека во случај на светска пандемија, дерогацијата врз основа на член 15 не е
особено корисна за државата. На овој начин, само им се праќа непотребна порака на граѓаните
дека државата ќе почне да ги ограничува нивните човекови права.
Имено, материјалните права од Европската конвенција за човекови права се поделени
на права што може да бидат предмет на дерогација и права што не може да бидат дерогирани
дури ни во случај на општа опасност и вонредна состојба. Во однос на правата што не може да
бидат дерогирани, член 15 нема апсолутно никакво влијание, државата е обврзана тие права
да ги гарантира во секое време, без исклучок. Дотолку повеќе, дури и во однос на правата што
согласно Европската конвенција за човекови права може да бидат предмет на дерогација, член 15
има многу мало и ограничено влијание (Katič, 2020, 3). Корпусот права што Република Северна
Македонија ги дерогираше за време на кризата, односно правото на почитување приватен и семеен
живот, слободата на собирање и здружување, правото на образование и слободата на движење,
се токму правата чие ограничување со цел заштита на здравјето на луѓето е дозволено дури и без
постоење вонредна состојба.
Па оттаму, би можеле да заклучиме дека правата од Европската конвенција за човекови
права се доволно флексибилни самите по себе и тие може соодветно да се приспособат на сегашната
криза предизвикана од КОВИД-19, дури и без отстапување од Конвенцијата. Македонските
власти можеа и во таканаречени „нормални околности“ да ги спроведат истите заштитни мерки
и тие ќе беа во согласност со воспоставениот стандард за заштита на човековите права. Иако
можеби тоа не произлегува експлицитно од текстот на Европската конвенција за човекови
права, но самиот факт дека Република Северна Македонија ја има дерогирано Конвенцијата не
и дава право да воведува мерки што непотребно, несоодветно и непропорционално ќе задираат
во правата на луѓето. Секое ограничување на правата, независно дали е сторено за време на
вонредна состојба или не, во ситуација на дерогирање на Европската конвенција за човекови
права или не, во иднина, ќе биде предмет на оцена од страна на Европскиот суд за човекови права
и тоа ќе мора да ги исполни воспоставените стандарди со цел да се смета за оправдано. Оттаму,
и покрај дерогирањето, мерките со кои се соочуваме денес за неколку години ќе бидат предмет
на анализа на пресудите на Европскиот суд за човекови права и судот е тој што ќе ја донесе
конечната одлука околу нивната легитимност, неопходност и пропорционалност.
МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРЕЗЕМЕНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И
НИВНАТА УСОГЛАСЕНОСТ СО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
За време на траењето на вонредната состојба, а непосредно по дерогацијата на Европската
конвенција за човекови права, во нашата држава беа усвоени голем број рестриктивни мерки
за заштита. Сите тие, повеќе или помалку оправдано, навлегуваа во загарантираните права на
граѓаните и беа презентирани под велот на неопходноста со цел заштита на здравјето на луѓето
и спречување на ширењето на новиот вирус што имаше сериозни последици. Се затворија
границите на државата, се воведе полициски час на територија на цела држава, се ограничи
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движењето на луѓето, се воведе задолжителна самоизолација за сите лица што биле во контакт со
заразено лице, се затворија голем дел од продавниците и се воведе карантин што во изминатите
месеци неретко траеше дваесет и четири часа, неколку дена по ред. Сите овие мерки, несомнено,
претставуваат ограничување на слободата на движење, право што во својата суштина дозволува
негово ограничување согласно закон поради заштита на здравјето на луѓето. Сепак, тоа не е
доволно.
Со цел сите овие мерки да се сметаат како оправдани, тие треба да исполнат четири
услови развиени од страна на Европскиот суд за човекови права при толкувањето и примената на
Европската конвенција за човекови права. Имено, сите ограничувања мора да бидат законити, да
имаат легитимна цел, да бидат нужни во демократското општество и да бидат пропорционални,
односно не смее на поединецот да му нанесуваат прекумерен индивидуален товар. Овие услови
се кумулативни и, дури и кога сите истовремено се исполнети, мерките може да се сметаат за
оправдани (Katič, 2020, 3).
Првиот услов што произлегува од практиката на Европскиот суд за човекови права е
законитоста на мерката. Под законитост се подразбира дека секое ограничување треба да биде
засновано врз закон, односно врз пропис донесен од Парламентот, кој има своја правна сила
(Katič, 2020, 4). Со оглед на тоа што вирусот се ширеше со неверојатна брзина и сите држави
мораа на дневна основа да носат одлуки за воведување нови мерки или заострување на веќе
постојните, законитоста како услов е сериозен предизвик за преземените мерки. Токму во поглед
на законитоста, формалната дерогација на Европската конвенција за човекови права можеби е
и најпотребна. Во Република Северна Македонија, вонредната состојба беше прогласена, пред
се, за да и се даде овластување на извршната власт да носи уредби со законска сила и итно
да усвојува мерки во ситуација кога Собранието, како претставник на законодавната власт, не
можеше да биде свикано. Токму уредбите со законска сила се тие што во овој случај придонесуваат
за законитоста и легитимитетот на преземените мерки, кои, во спротивен случај, доколку беа
наметнати на друг начин, немаше да го исполнуваат овој услов.
Што се однесува, пак, до вториот и третиот услов, постоење легитимна цел и нужност
на мерките што се преземени во едно демократското општество, може да заклучиме дека овие
услови беа задоволени за речиси сите мерки што беа усвоени во државата. Заштитата на здравјето
на голем број луѓе е легитимна цел за спречување ширење заразна болест во општеството, па ги
оправдува и мерките како полициски час, самоизолација и карантин, затворање на границите,
забрана за собирање поголем број луѓе на затворен простор и сл. Меѓутоа, самото постоење
легитимна цел и нивната нужност за справување со кризата не ги прави автоматски согласни со
Европската конвенција за човекови права.
Она што се чини дека е најтешко да се утврди во случајот на дерогирањето на
Европската конвенција за човекови права во Република Северна Македонија е токму последниот
услов, пропорционалноста на мерките. Пропорционалноста се цени од случај до случај
според конкретните околности и мора соодветно да се измерат и да се споредат мерките што
претставуваат ограничување на човековите права со целта што требало да се постигне со таа
мерка. Имено, мерките се носат во врска со КОВИД-19, а со цел заштита на јавното здравје, и тоа
не е спорно. Но ретко за која мерка е наведено конкретно зошто се носи таа и каква е процената
на донесувачите на одлуки за влијанието од донесувањето на оваа мерка, што ја става нивната
пропорционалност под знак прашалник (Котевска, 2020, 10).
Со цел да биде исполнет условот на пропорционалност, од големо значење е временското
траење на поединечните мерки. Имено, не е доволно одредена мерка да се одреди еднаш и таа
да трае сè додека трае и вонредната состојба. Мерките мора постојано да бидат преиспитувани
од надлежните власти и, доколку постои можност, итно да бидат заменети со поблаги мерки
и укинати колку што е можно побрзо (Katič, 2020, 5). Впрочем, тоа е потврдено од страна на
Европскиот суд за човекови права во пресудата за Kuimov v. Russia, единствениот случај во
кој судот ја има оценувано мерката карантин. Согласно Европскиот суд за човекови права,
пропорционалноста на мерката карантин се цени според нејзиното времетраење. Мерката мора
да се смета за привремена и мора да биде укината штом ситуацијата го дозволи тоа (European
Court of Human Rights, 2009). Оттаму, тоа правило би било применливо и во поглед на оцената на

издание 1

| ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris)

ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ

21

мерката карантин во нашата држава, иако поводот за нејзиното воведување не е ист. Во ситуација
кога целта е неспорно оправдана и нужноста на мерките е докажана од страна на повеќе држави, на
Европскиот суд за човекови права му се остава да го почитува единствено нејзиното времетраење
и неговата сразмерност со големината на опасноста што се заканува.
Во оваа насока, Европскиот суд за човекови права во досегашната практика во повеќе
наврати има заземено став дека „кога станува збор за прашања на здравствена политика, особено
оние што се однесуваат на општи превентивни мерки, начелно се смета дека тие влегуваат
внатре во границите за процена на домашните власти што се во најдобра положба да проценат
приоритет, користење ресурси и социјални потреби“.57 Оттаму, со едноставен увид во досегашната
практика ќе се увиди дека Европскиот суд за човекови права низ годините има прифатено многу
рестриктивни мерки што го ограничувале движењето во име на заштита од ширење зараза. Како
пример ќе ја земеме и пресудата во случајот Kiyutin v. Russia, во која Европскиот суд за човекови
права има определено дека, секако, ограничувањето на патувањата е од огромна важност за
заштита на јавното здравје од заразни болести со краток период на инкубација, како што се колера
или жолта треска или, од поновите примери, тежок акутен респираторен синдром (САРС) и птичји
грип (Х5Н1). Ограничувањето на влезот во земјата во врска со вакви услови може да помогне да
се спречи нивното ширење со исклучување патници што оваа болест може да ја пренесат со
својата присутност во земји преку привремени контакти или честички во воздухот (European
Court of Human Rights, 2011).
Иако цитираните пресуди можеби не се однесуваат на најновата светска пандемија,
делумно воспоставуваат одредени стандарди што Европскиот суд за човекови права ги применува
во случаите кога се ограничуваат човековите права заради заштита на здравјето на поголем број
луѓе. Односно, од практиката на Европскиот суд за човекови права јасно произлегува дека тој не
забранува ограничување на слободата на движење на поединци за кои се знае дека се заразени
со одреден вирус или дека би можеле да бидат заразени, а со самото тоа се опасност по здравјето
на голем број луѓе. Сепак, и тогаш мора да бидат задоволени условите, односно мерката мора
да биде пропорционална со опасноста и да трае само додека тоа е неопходно (Katič, 2020, 2). Во
оваа насока, а особено ако се има предвид и карактерот на самиот вирус КОВИД-19 што се шири
и без близок контакт помеѓу луѓето, може со голема сигурност да потврдиме дека Европскиот
суд за човекови права ќе има висок праг на толеранција во поглед на мерките што беа воведени
со цел негово сузбивање, а се однесуваа на ограничувањето на слободата на движење.
ЗАКЛУЧОК
На човековите права и на Европската конвенција за човекови права не треба да се гледа
како на пречки во борбата против вирусот КОВИД-19 и пандемијата предизвикана од него.
Европската конвенција за човекови права претставува цивилизациски дострел, документ што
го поминал тестот на времето, кој секојдневно оживува преку практиката на Европскиот суд
за човекови права и кој е доволно флексибилен за да се справи и со новосоздадената криза.
Обврската за преземање итни мерки на заштита во кризни ситуации не само што не е спротивна
на Европската конвенција за човекови права, туку таа и произлегува од неа. Позитивните
обврски што произлегуваат од правото на живот (член 2) или правото на почитување приватен
и семеен живот (член 8) и наметнуваат на државата активно да презема мерки во ситуација кога
има непосредна опасност од загрозување на здравјето на луѓето. Оттаму, непреземањето мерки
од страна на државата или нивното ненавремено преземање, како и несоодветното и недоволното
информирање на јавноста може да се сметаат за повреда на позитивните обврски на државата
(McBride, 2020).
Но, дали тоа значи дека Република Северна Македонија оправдано ја има дерогирано
Европската конвенција за човекови права во име на справувањето со актуелната пандемија? Од
една страна, дерогацијата навистина претставува опасен преседан и истовремено многу слаб
политички сигнал. Токму државите што имаат лоша историја со почитувањето на човековите
57 European Court of Human Rights (2008). Case of Shelley v. UK (жалба бр.23800/06) пресуда од 4 јануари 2008. Пристапено на 3 јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22shelley%22],%22itemid%22:[%22001-84610%22]}
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права се тие што најчесто се одлучуваат на дерогација на Конвенцијата.58
Но, од друга страна, пак, со оглед на наметливиот карактер на донесените мерки,
дерогацијата е единствениот правилен и логичен чекор. Иако можеби самата Европска конвенција
за човекови права не наметнува обврска државите да ја дерогираат нејзината примена со цел да
преземаат заштитни мерки и иако можеби тие мерки со мали модификации беа преземени во,
помалку или повеќе, сите европски држави, сепак би требало да се нагласи дека недостигот на
правна неопходност не значи секогаш дека е направена грешка. Членот 15 е, пред сè, дел од
правниот арсенал на Европската конвенција за човекови права и тој е замислен да се искористи
не секогаш задолжително само од правни основи, туку понекогаш и од симболични. Влијанието
на човековите права што го имаат мерките преземени во вонредни околности треба да се сфати
такво какво што и е – вонредно, без оглед на тоа дали тие се сметаат за оправдани согласно ставот
на Европскиот суд за човекови права и текстот на Европската конвенција за човекови права.
Следствено, без оглед на нашиот приватен став околу преземените мерки, нивната
правна и политичка оправданост или, пак, нашата лична нелагодност поради нивната примена,
секогаш при анализата и оценувањето на дерогацијата и преземените заштитни мерки во Република
Северна Македонија треба да имаме предвид една работа – мерките што ни ја ограничуваа
слободата на движење во изминатиот период, во моментот кога се преземаа, на другата страна
од вагата го имаа правото на живот (Katič, 2020, 9). А правото на живот е највисока вредност,
прво меѓу човековите права, апсолутно право што не може никогаш да се дерогира, дури ни во
кризна состојба, како што е пандемијата предизвикана од КОВИД-19. Вредност што не смее да
биде загрозена, па дури и ако тоа индиректно значи привремено ограничување на кое било друго
право од Европската конвенција за човекови права.

58 Euroactiv (2020) „Coronavirus derogations from human rights send wrong signal, say MEPs“: Пристапено на 3 јули 2020 година: https://www.euractiv.com/
section/justice-home-affairs/news/coronavirus-derogations-from-human-rights-send-wrong-signal-say-meps/
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УСТАВНА ЖАЛБА – ПОТЕНЦИЈАЛЕН ЕФИКАСЕН ПРАВЕН
ЛЕК ВО ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН СИСТЕМ
ВОВЕД
Системот на заштита на човековите слободи и права се разликува во зависност од
структурата на уставниот поредок во одредена држава. Заштитата на човековите права и слободи
претставува еден од основните предуслови за функционирање на демократијата во денешните
современи општества и таа е олицетворена преку принципот на владеење на правото.
Уставната жалба претставува процесен инструмент за заштита на индивидуалните
слободи и права на човекот и граѓанинот во една држава. Основната цел на уставната жалба е да
се зајакне заштитата на човековите слободи и права што се гарантирани во Уставот на државата,
но и во меѓународните конвенции што ги има ратификувано државата.
Македонскиот правен систем не го познава институтот уставна жалба. Од донесувањето
на првиот македонски Устав, како независна и самостојна држава, се навршуваат речиси три
децении. Тоа е доволен временски период за анализирање на сите уставни одредби во поглед на
нивната практична применливост. Како држава, во изминативе триесет години се соочивме со
вистински турбулентни предизвици, а македонскиот Устав претрпе значителни промени преку
низата амандмани за негово изменување и дополнување. Но, институтот уставна жалба не најде
соодветно место во Уставот, иако во последнава декада во јавноста се пројавуваше зародиш на
идејата за воведување на овој институт.
Уставната заштита на правата и слободите на граѓаните е комплексно прашање што
зазема централно место во секоја демократска држава. Комплексноста произлегува од сложената
природа на основниот облик на заштита, кој е директно детерминиран од карактерот на
прописите со кои се уредува материјата на слободите и правата и нивната заштита, од системот
на нивната заштита, односно од органите што ја остваруваат таа заштита (редовните судови,
уставните судови, омбудсманот и сл.), од основните начела врз кои е поставена постапката за
нивна заштита (правото на одбрана, двостепеноста, јавноста и слично), како и од инструментите
и од правните средства што им стојат на располагање на граѓаните за нивна заштита (тужба,
жалба, уставна тужба (жалба) итн.) (Каракамишева, 2014, 5).
Со цел обезбедување поголем степен на уставно-судска заштита на човековите слободи
и права, во нашата држава треба да се воведе институтот уставна жалба. Со тоа би се обезбедила
маркантна процесно-правна заштита што ќе биде од огромно значење за сите граѓани. Во
продолжение на овој труд ќе бидат наведени аргументирани причини за тоа.
ПОИМНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНО-ПРАВНИОТ ИНСТИТУТ УСТАВНА
ЖАЛБА/УСТАВНА ТУЖБА
Уставната жалба (тужба) претставува инструмент за заштита на индивидуалните права
на граѓаните. Станува збор за индивидуална иницијална активност изразена преку специфичен
позитивно-процесен инструмент (Ibid.)
Уставната тужба е специфичен супсидијарен правен лек против кршење на уставните
права, пред сè, првенствено со поединечни акти на владини тела што му овозможува на субјектот,
кој смета дека се загрозени неговите права, да биде разгледан неговиот случај и од страна на суд
што е овластен да врши уставна ревизија на спорните акти да биде донесена одлука. Генерално,
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обвинението се однесува на индивидуални акти (сите административни и судски акти), за
разлика од популарната тужба (actio popularis), иако може индиректно или дури и директно да се
однесува на статут (Mavčič, 2011, 4).
Континенталните правни системи ја третираат уставната жалба како посебен правен
инструмент што може да биде искористен доколку националниот правен поредок не овозможува
други методи за заштита на повредените човекови слободи и права. Со други зборови, оние
граѓани што сметаат дека со поединечен акт на државен, судски, административен или орган,
кој има јавни овластувања, им се повредуваат нивните основни слободи и права, може да ја
искористат уставната жалба, но само по исцрпувањето на можностите што ги нудат сите останати
правни лекови за заштита на нивните права.
УСТАВНА ЗАШТИТА НА ОСНОВНИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКОТ И
ГРАЃАНИНОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Уставната жалба е особено значајна во посткомунистичките земји поради неефективните
судски системи, но и слабо развиеното цивилно општество, фрагментираноста на политичкото
општество и неразвиената политичка култура (Алчинов, 3).
Членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, на Уставниот суд,
меѓу другото, му дава надлежност да ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што
се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата,
политичкото здружување и дејствување и забраната за дискриминација на граѓаните по основ на
пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.
Уставниот суд е надлежен непосредно да ги заштитува само слободите и правата утврдени
во членот 110 алинеја 3 од Уставот:
-

-

слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата: оваа
слобода се гарантира во членовите 16 и 19 од Уставот;
слободата на политичко организирање и дејствување: оваа слобода во основа се гарантира
со членот 20 од Уставот, но политичкото дејствување има комплексни аспекти и на
слободата на изразување, правото на мирно собирање и изразување јавен протест (член
21 од Уставот), учество во изборите (како аспект на избирачкото право од членот 22 од
Уставот), како и на правото на секој граѓанин да учествува во вршењето јавни функции
(член 23 од Уставот), и
правото на недискриминација, односно забраната за дискриминација по основ на пол,
раса, верска, национална, социјална и политичка припадност: ова право е гарантирано со
членот 9 од Уставот (Спировски, 2017, 5).

Постапката за заштита на слободите и правата од членот 110 алинеја 3 од Уставот е
уредена со членовите 51-57 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија.
Во членот 51 од Деловникот на Уставниот суд се пропишува дека „секој граѓанин што
смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110
алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од
2 месеци од денот на доставувањето конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот
на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од
денот на неговото преземање“.
Во членот 52 се пропишува дека во барањето потребно е да се наведат причините поради
кои се бара заштита, актите или дејствата со кои тие се повредени, фактите и доказите врз кои се
заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучувањето на Уставниот суд. Во членот
53 се пропишува дека барањето за заштита на слободите и правата се доставува на одговор до
донесувачот на поединечниот акт, односно органот што презел дејство со кое тие се повредуваат
во рок од 3 дена од денот на поднесувањето.
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Членот 56 од Деловникот пропишува дека со одлуката за заштита на слободите и правата
Уставниот суд ќе утврди дали постои нивна повреда и во зависност од тоа ќе го поништи
поединечниот акт, ќе го забрани дејството со кое е сторена повредата или ќе го одбие барањето.
Во текот на постапката, Уставниот суд може да донесе решение за запирање на извршувањето на
поединечниот акт или дејство до донесување конечна одлука, пропишува членот 57.
Во овој дел значајно е да се напомене дека во македонската правна теорија постојат главно
две толкувања што преовладуваат помеѓу експертите по уставно право во однос на постоењето на
уставната жалба. Имено, дел од уставно-правните теоретичари тврдат дека уставната жалба како
таква не постои во македонскиот правен систем и дека таа треба да се воведе и да се однесува
на сите уставно загарантирани човекови слободи и права, додека, пак, другиот дел од уставноправните теоретичари сметаат дека уставната жалба веќе постои во националниот правен систем,
и покрај тоа што не го носи таквиот назив и дека таа е олицетворена во барањето за заштита на
слободите и правата на човекот и граѓанинот што се поднесува пред Уставниот суд.
Имајќи ги предвид позитивните искуства, кои се среќаваат во државите што ја прифатиле
уставната жалба (тужба) во својот правен систем како индивидуален процесен инструмент за
заштита на индивидуалните права на човекот, од една страна, како и потребата од обезбедување
поголем степен на уставно-судска заштита на слободите и правата во Република Македонија,
од друга страна, неминовно нè доведува до констатација дека уставотворецот ќе треба да го
отвори прашањето за реформирање на Уставниот суд на РМ. Реформата во оваа насока ќе треба
да започне со проширување на надлежноста на Уставниот суд во делот на поголема заштита на
уставно загарантираните права и слободи на граѓаните (Каракамишева, 2014, 8-9).
ЗА ПОТРЕБАТА ОД ВОВЕДУВАЊЕ УСТАВНА ЖАЛБА ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН
ПОРЕДОК
Фактот дека мнозинството современи правни поредоци не се задоволуваат со само еден
процесен инструмент, туку пропишуваат повеќе процесни средства за заштита на повредените
уставно загарантирани слободи и права ја наметнува потребата и Република Македонија да се
приклучи кон овој исклучително демократски тренд на развој на заштита на граѓанските права и
слободи (Ibid, 9).
Уставната жалба, односно уставната тужба е воведена во сите држави од регионот
и се заснова врз принципот на супсидијарност – принцип што го бара и Советот на Европа.
Во македонскиот правен систем постојат области за кои или нема предвидено правен лек или
предвидениот правен лек се покажува како неефикасен, а со тоа апликантите се принудени да се
жалат директно пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур.
Искуството и практиката на уставните судови во регионот се во насока тие да може да
вршат интервенции во правосилните и конечните одлуки на националните судови. Тоа подразбира
нивно укинување, поништување или преиначување со одредување надоместок за сторената
повреда на одреденото право и слобода. Во одлуките на уставните судови се среќаваат релевантни
аргументи и причини за донесената одлука, како и упатства за натамошното постапување без да се
наруши принципот на самостојноста во надлежностите на редовното судство. Уставните судови
во своите одлуки потенцираат дека не се судови од четврта инстанца, дека не навлегуваат во
утврдување на фактичката состојба и дека ја оставаат можноста редовните судови да одлучуваат
во делот за примена на материјалното право, освен ако нивното постапување е арбитрарно.
Ако станува збор за арбитрарност, таа е предмет на оценување од страна на уставните судови
(Стојановски и др., 2016, 37).
Во секој случај, потребно е да се направат сериозни напори за да се овозможи ефективна
и ефикасна заштита на човековите права и слободи во соодветна уставно-правна постапка пред
Уставниот суд што е гарант на уставноста во државата. Со воспоставување на правниот лек
уставна жалба се врши и уште една одредена и посебна контрола на правилната примена на
Уставот врз постапувањето и на редовното судство во овој домен (Ibid).
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Несомнено, предметот на уставната жалба треба да се прошири и да ги опфати сите
слободи и права предвидени во македонскиот Устав, а не само дел од нив.
Мора да потенцираме дека „Уставниот суд не дава генерална заштита на уставните
права, туку само на оние права предвидени во членот 110 алинеја 3 од Уставот и не претставува
’последна инстанца‘ што ја контролира законитоста на одлуките на судовите и на нивното
постапување. Уште во фазата на утврдувањето на сопствената надлежност, Судот го испитува
барањето во неговите суштински наводи и образложение, а не во неговите формални назнаки, а
барањата што, во суштина, не се однесуваат на слободите и правата од членот 110 алинеја 3 од
Уставот ги отфрла“. (Спировски, 2017, 6-7).
Со воведувањето на институтот уставна жалба ќе се наметне и потребата за преиспитување
на поставеноста на Уставниот суд, односно за промена на неговата уставна положба, како и за
внатрешна реорганизација, зајакнување на критериумите за избор на уставните судии, а сето ова
ќе придонесе и за зголемување на довербата на јавноста во самиот Уставен суд.
Несомнено е дека за воведувањето на овој процесен правен институт во македонскиот
правосуден систем потребно е постигнување широк јавен консензус, организирање стручни и
експертски дебати и зголемување на свесноста кај општата популација дека тоа е во насока на
поголема заштита на основните човекови слободи и права.
Истовремено, за да може уставната жалба да биде ефикасен правен лек во заштитата
на основните човекови слободи и права, неминовно е навремено и ефективно постапување
на македонскиот Уставен суд и користење на позитивните европски правосудни искуства во
постапувањето при вршењето на своите работни активности и задачи.
РЕЗУЛТАТИ ОД ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
За потребите на овој труд во текот на јуни 2020 година спроведов онлајн истражување
со користење на научноистражувачкиот метод анкета, преку интернет-алатката Google forms59.
Стандардизираната анкета беше спроведена на примерок од 100 (сто) испитаници. Таа се
состоеше од девет прашања, на кои се бараше задолжителен одговор од страна на анкетираните
испитаници.
Првото прашање се однесуваше на полот на испитаникот. Имено, од вкупниот број
анкетирани испитаници, 46 % од нив се припадници на машкиот пол, а 54 % се припадници на
женскиот пол.
Второто прашање се однесуваше на возраста на испитаниците. Од анализата на добиените
одговори може да заклучиме дека 44 % од испитаниците се на возраст од 18 до 28 години, 27 %
од нив се на возраст од 29 до 39 години, 17 % од нив се на возраст од 40 до 51 година, 7 % од
испитаниците се на возраст од 52 до 62 години, а 5 % од нив се на возраст над 62 години.
Третото прашање од анкетата се однесуваше на степенот на образование на анкетираните
испитаници. Имено, 10 % од испитаниците се со завршено средно образование, 26 % од нив се
со завршено високо образование, 53 % од анкетираните се магистри на науки, додека, пак, 11 %
од нив се доктори на науки.
Четвртото прашање од анкетата се однесуваше на тоа дали анкетираните субјекти
сметаат дека македонскиот правен систем нуди доволен степен на заштита на човековите права
и основни слободи. Од анализата на добиените одговори се гледа дека најголемиот дел од
испитаниците, односно 81 % од нив сметаат дека македонскиот правен систем не нуди доволен
степен на заштита на човековите права и основни слободи. Останатите 19 % од испитаниците,
пак, сметаат дека македонскиот правен систем нуди доволен степен на заштита на човековите
права и основни слободи.
59 Линк за пристап до анкетата: https://forms.gle/QJoCfnei7ktt448R9
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Петтото прашање од анкетата се однесуваше на тоа дали анкетираните субјекти се
запознаени со надлежностите на македонскиот Уставен суд. Имено, од добиените одговори
може да констатираме дека најголемиот дел од испитаниците, односно 84 % од нив одговориле
потврдно, односно дека се запознаени со надлежностите на македонскиот Уставен суд. Останатите
16 % од анкетираните одговориле со „не“, односно дека не се запознаени со надлежностите на
македонскиот Уставен суд.
Шестото прашање од анкетата беше поставено со цел да го испита мислењето на
анкетираните субјекти во однос на тоа дали тие сметаат дека откако ќе бидат исцрпени сите правни
средства, треба да постои процесен правен инструмент (уставна жалба, уставна тужба) што ќе
обезбеди заштита на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Од анализата
на одговорите може да заклучиме дека апсолутно мнозинство, односно 93 % од анкетираните
субјекти одговориле потврдно, односно дека треба да постои процесен правен инструмент
(уставна жалба, уставна тужба) што ќе обезбеди заштита на индивидуалните слободи и права
на човекот и граѓанинот. Само 7 % од испитаниците одговориле дека не сметаат оти треба да
постои процесен правен инструмент (уставна жалба, уставна тужба) што ќе обезбеди заштита на
индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот, откако ќе бидат исцрпени сите правни
средства.
Седмото прашање од анкетата се однесуваше на тоа дали анкетираните субјекти се
запознаени со концептот уставна жалба. Од анализата на добиените одговори може да се
констатира дека 69 % од анкетираните субјекти се запознаени со концептот на уставна жалба, а
останатите 31 % одговориле дека не се запознаени со овој институт.
Осмото прашање од анкетата беше поставено со цел да го испита мислењето на
анкетираните субјекти во однос на тоа дали тие сметаат дека воведувањето уставна жалба во
македонскиот правен систем ќе обезбеди поголем степен на уставно-судска заштита на човековите
права и основни слободи. Мнозинството од испитаниците, односно 84 % од нив одговориле дека
воведувањето уставна жалба во македонскиот правен систем ќе обезбеди поголем степен на
уставно-судска заштита на човековите права и основни слободи, а 16 % од нив одговориле дека
воведувањето уставна жалба во македонскиот правен систем нема да обезбеди поголем степен на
уставно-судска заштита на човековите права и основни слободи.
Последното, деветто прашање од анкетата имаше цел да го испита мислењето на
анкетираните субјекти за тоа дали сметаат дека воведувањето на уставната жалба ќе ги заштити
македонските граѓани од трошоци за постапка пред Европскиот суд за човекови права. Од
анализата на добиените одговори може да согледаме дека 80 % од испитаниците сметаат оти
воведувањето на уставната жалба ќе ги заштити македонските граѓани од трошоци за постапка
пред Европскиот суд за човекови права. Останатите 20 % од испитаниците не сметаат дека
воведувањето на уставната жалба ќе ги заштити македонските граѓани од трошоци за постапка
пред Европскиот суд за човекови права.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Од извршената анализа на концептот уставна жалба увидовме дека таа се заснова врз
принципот на супсидијарност. Во домашниот правен систем постојат области за кои или нема
предвидено правен лек или предвидениот правен лек е неефикасен во правната практика, па
апликантите (жалителите) се принудени да се жалат директно пред Европскиот суд за човекови
права во Стразбур.
Потребно е да се направат сериозни напори за да се овозможи ефективна и ефикасна
заштита на човековите слободи и права, односно да се овозможи нивна адекватна уставно-правна
заштита во постапка пред Уставниот суд. Воспоставувањето на правниот лек – уставна жалба ќе
изврши во одреден степен засебна контрола над примената на Уставот од страна на редовните
судови.
Истовремено, предметот на уставната жалба треба да ги опфати сите човекови слободи и
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права предвидени во македонскиот Устав, а не само дел од нив. Исто така, уставната жалба мора
да биде поднесена во писмена форма, во која се наведува точно актот што се оспорува и што
претставува основа за повреда на човековите слободи и права.
Од спроведената онлајн анкета за потребите на овој труд се потврдува самата хипотеза
на трудот, односно дека уставната жалба е потенцијален ефикасен правен лек во заштита на
човековите слободи и права во македонскиот правен систем.
Имено, од анализата на добиените одговори на анкетата може да заклучиме дека
апсолутно мнозинство, односно 93 % од анкетираните субјекти одговориле дека треба да постои
процесен правен инструмент што ќе обезбеди заштита на индивидуалните слободи и права на
човекот и граѓанинот.
Со воведувањето на институтот уставна жалба ќе се овозможи подобрување на системот
на заштита на човековите слободи и права во нашата држава, а со тоа ќе се подобри и владеењето
на правото. На тој начин, во македонскиот правен поредок ќе се обезбеди важна гаранција за
заштита на човековите слободи и права.
Несомнено е дека владеењето на правото е еден од клучните кластери во преговорите
со ЕУ и во оваа област, како држава, мора да покажеме поголем степен на зрелост. Со
хармонизацијата на македонското законодавство со европската регулатива се отвора можноста
да ја воведеме уставната жалба во домашниот правен поредок.
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ПРИЛОГ 1:
АНКЕТА „УСТАВНА ЖАЛБА – ПОТЕНЦИЈАЛЕН ЕФИКАСЕН ПРАВЕН ЛЕК ВО
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН
СИСТЕМ“
Овој прашалник е целосно анонимен и неговата цел е да послужи во изработката на
емпириско истражување за подготовка на правна статија со наслов: „Уставна жалба – потенцијален
ефикасен правен лек во заштита на човековите слободи и права во македонскиот правен систем“
на м-р Илија Јованов.
Со одговарање на овој прашалник ќе придонесете ваквото истражување да добие
аналитички, истражувачки и едукативен карактер. Ве замолувам искрено и целосно да одговорите
на сите поставени прашања во анкетата.
1. Пол
а) Машки 				

б) Женски

2. Возраст
а) 18-28

б) 29-39

в) 40-51

г) 52-62

д) над 62

3. Степен на образование
а) средно

г) високо

д) магистер на науки		

ѓ) доктор на науки

4. Дали сметате дека македонскиот правен систем нуди доволен степен на заштита на
човековите права и основни слободи?
а) Да 					

б) Не

5. Дали сте запознаени со надлежностите на македонскиот Уставен суд?
а) Да 					

б) Не

6. Дали сметате дека откако ќе бидат исцрпени сите правни средства, треба да постои
процесен правен инструмент (уставна жалба, уставна тужба) што ќе обезбеди
заштита на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот?
а) Да 					

б) Не

7. Дали сте запознаени со концептот на уставна жалба?
а) Да 					

б) Не

8. Дали сметате дека воведувањето на уставната жалба во македонскиот правен
систем ќе обезбеди поголем степен на уставно-судска заштита на човековите права
и основни слободи?
а) Да 					

б) Не

9. Дали сметате дека воведувањето на уставната жалба ќе ги заштити македонските
граѓани од трошоци за постапка пред Европскиот суд за човекови права?
а) Да 					
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ПРИЛОГ 2:
ПРИКАЗ НА ДОБИЕНИ ОДГОВОРИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА

1. Пол

Женски
54%

Машки
46%

2. Возраст

32

НАД 62 ГОДИНИ

5

52-62 ГОДИНИ

7

40-51 ГОДИНA

17

29-39 ГОДИНИ

27

18-28 ГОДИНИ

44
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3. Степен на образование
ДОКТОР НА НАУКИ

11

МАГИСТЕР НА НАУКИ

53

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

26

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

10

4. Дали сметате дека македонскиот правен систем нуди доволен степен на заштита на
човековите права и основни слободи?

Да
19%

Не
81%
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5. Дали сте запознаени со надлежностите на македонскиот Уставен суд?

Да
51%

Не
49%

6. Дали сметате дека откако ќе бидат исцрпени сите правни средства, треба да постои
процесен правен инструмент (уставна жалба, уставна тужба) што ќе обезбеди
заштита на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот?

Не
7%

Да
93%

34
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7. Дали сте запознаени со концептот уставна жалба?

Не
9%

Да
91%

8. Дали сметате дека воведувањето на уставната жалба во македонскиот правен
систем ќе обезбеди поголем степен на уставно-судска заштита на човековите права
и основни слободи?

Не
16%

Да
84%
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9. Дали сметате дека воведувањето на уставната жалба ќе ги заштити македонските
граѓани од трошоци за постапка пред Европскиот суд за човекови права?

Не
20%

Да
80%

36
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ПРАВА НА ДЕЦАТА

Автор: М-р Васка Бојаџи
Магистер по студии за детство
Магистер по право од областа на деловното право

РАБОТАТА НА УЛИЦА КАКО ЕДНА ОД НАЈЛОШИТЕ ФОРМИ НА
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕТСКИОТ ТРУД – МАКЕДОНСКАТА РЕАЛНОСТ
ВОВЕД
Работата на улица претставува една од најзастапените форми на злоупотреба на детскиот
труд во Македонија (ILAB, 2017) и се манифестира во широк спектар на облици, вклучително
просење, продавање ситни предмети, свирење музички инструменти, чистење автомобилски
стакла на раскрсниците и собирање отпадни суровини (ПДАСМ, 2012). Вообичаено, децата се
принудени на оваа работа од страна на нивните родители или од други членови на семејството, а во
одредени случаи од страна на организирани групи (Крушаровска, 2011). Трудовата експлоатација
на децата на улица се смета за форма на директно насилство врз децата, како и за ризик-фактор
што ги прави многу поранливи на други видови насилство (Maternowska и др., 2018).
Центрите за социјална работа имаат регистрирано околу 650 деца на улица во рамките
на нивната теренска работа, но овој број не е конечен и државата не располага со прецизна
евиденција (Ministry оf Foreign Affairs, 2019). Децата заработуваат во просек од 250 до 300 денари
дневно, a најголем дел од нив заработувачката им ја даваат на нивните родители (Vathi, 2014).60
Работата на улица ги загрозува основните човекови права на детето, вклучително и
правото на живот, опстанок и развој, правото на адекватен животен стандард, здравствена
заштита, образование, одмор, игра и рекреација (Committee on the Rights of the Child, 2017). Дел
од децата на улица немаат државјанство или документи за лична идентификација (Крушаровска,
2011). Тие се изложени на секојдневна стигматизација и дискриминација, и имаат ограничен
пристап до ресурси и јавни услуги што им се неопходни за да опстанат, да се развиваат, да
напредуваат и да го остварат својот целосен потенцијал.
Овој труд се занимава со анализа на работата на улица како една од најлошите форми на
злоупотреба на детскиот труд во Македонија, посебно осврнувајќи се на обемот, етиологијата,
домашната регулатива и меѓународните документи што се однесуваат на оваа проблематика.
Првиот дел од трудот дава дефиниција и осврт на меѓународната правна рамка за детски труд и
овозможува преглед на релевантната домашна легислатива и јавни политики што се однесуваат
на работата на улица. Вториот дел од трудот ги елаборира елементите што ја чинат работата на
улица во Македонија една од најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, додека, пак,
третиот дел се фокусира на идентификација на различните ризик-фактори што ја зголемуваат
веројатноста за појава на работата на улица, користејќи го интегрираниот социоеколошки модел
со фокус на детето како концепциско средство за разбирање на етиологијата на овој комплексен
феномен. Методолошката рамка на трудот се базира врз правна анализа и деск-анализа, а како
извори на податоци се користат документи, извештаи и анализи од релевантни институции
(домашни и меѓународни), граѓански организации, академски трудови и медиумски извори.
По излагањето на заклучните согледувања од анализата, авторката предлага низа препораки за
зајакнување на системот за превенција и сузбивање на работата на улица преку пристап заснован
врз правата на детето.

60 Ова истражување е спроведено со деца во Скопје и во Тетово.
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ДЕТСКИ ТРУД: ДЕФИНИРАЊЕ И ПРАВНА РАМКА
1. Дефинирање
Секоја работа што ја вршат децата не се класифицира како „детски труд“. Под терминот
„детски труд“ вообичаено се подразбира платена или неплатена работна активност што е штетна
за децата и може да го наруши нивниот физички, психички, социјален или образовен развој, како
и работните активности за кои децата се премногу млади, односно се под возраста одредена со
закон (UNICEF, 2019). Така, дали одреден вид работа може да се нарече детски труд зависи од
низа фактори, вклучувајќи ги видот и времетраењето на работата, условите во кои се извршува и
влијанието на работата врз добросостојбата на детето (ILO, 2020).
2.

Меѓународна правна рамка

Детскиот труд е предмет на регулирање во неколку значајни меѓународни документи.
Конвенцијата за правата на детето на Организацијата на обединетите нации му го гарантира
правото на детето на заштита од економска експлоатација и работа во дејности што се опасни
или може да му наштетат и ги обврзува државите да ги преземат сите потребни законодавни,
административни, социјални и образовни мерки со цел обезбедување ефикасна примена на оваа
одредба (член 32). Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето што се
однесува на вклучување на децата во вооружени судири, како и Факултативниот протокол кон
Конвенцијата за правата на детето што се однесува на продажба на деца, детска проституција
и детска порнографија, исто така, вклучуваат одредби поврзани со некои од најлошите видови
детски труд.
Конвенцијата за најлошите форми на детски труд бр. 182 на Меѓународната организација
на трудот ја задолжува секоја држава членка „да преземе итни и ефективни мерки за да обезбеди
забрана и елиминирање на најлошите форми на детски труд“ (член 1). Најлошите форми на детски
труд се дефинирани во член 3 од оваа Конвенција, кои ги вклучуваат сите видови ропство, трговија
со деца, регрутација на деца во вооружени конфликти, детска проституција, детска порнографија,
користење на децата за незаконски дејности, но и каква било друга работа што според природата
или според условите во кои се извршува има изгледи да им наштети на здравјето, безбедноста
или моралот на децата. Препораката бр. 190, со која се надополнува конвенцијата, ги поставува
основните принципи врз кои треба да се темелат политиките за спречување и елиминација на
детскиот труд.
И Конвенцијата за правата на детето и Конвенцијата за најлошите форми на детски труд
бр. 182 се однесуваат на лица под 18-годишна возраст. Освен овие две конвенции, детскиот
труд се адресира на директен или индиректен и во други меѓународни правни акти, меѓу кои
се: Конвенцијата за минимална возраст (бр. 138) на Меѓународната организација на трудот,
Универзалната декларација за човекови права, Меѓународниот пакт за економски, социјални
и културни права, Конвенцијата за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална
злоупотреба и Конвенцијата за акција против трговија со луѓе на Советот на Европа.61
3. Домашна правна рамка и јавни политики
Македонскиот Устав изречно ја забранува присилната работа (член 11), како и
вработувањето малолетни лица на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот
(член 42). Забрани и санкции за експлоатацијата на детскиот труд на улица се предвидени во
повеќе закони. Така, согласно Законот за семејството, присилувањето на детето на работа што не
одговара на неговата возраст, користењето на детето за питачење, како и наведувањето на детето
на питачење или на општествено неприфатливи поведенија се смета за злоупотреба или грубо
занемарување на родителските должности, а со тоа и за основ за одземање на родителското право
61 За повеќе информации види стр. 479-499 во UNICEF (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third
Edition, https://www.unicef.org/publications/index_43110.html
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(член 90).62 Кривичниот законик предвидува и казна затвор за родител, посвоител, старател или
друго лице што присилува дете на работа што не одговара на неговата возраст и физичка сила
или од користољубие го наведува на питање или на вршење други дејствија што се штетни за
неговиот развој (член 201).63 Питачењето е прекршок согласно Законот за прекршоците против
јавниот ред и мир, а за прекршокот е одговорен родителот или старателот на детето што ќе се
затекне да пита (член 24 и член 34).64
Освен овие, постојат и низа други законски акти што се релевантни за оваа проблематика,
односно се поврзани со заштитата и остварувањето на човековите права на децата што работат
на улица, вклучително и: Законот за социјалната заштита,65 Законот за заштита на деца,66 Законот
за правда за децата,67 Законот за основно образование,68 Законот за средно образование,69
Законот за здравствената заштита,70 Законот за локална самоуправа,71 Закон за матичната
евиденција,72 Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени73. Значајно место има
и Мултидисциплинарниот протокол за третман (идентификација и упатување) со деца на улица/
улични деца, усвоен од Владата и Министерството за труд и социјална политика во 2010 година,
кој ги утврдува одговорностите и соработката помеѓу институциите во постапувањето со деца на
улица, вклучително и со деца жртви на трудова експлоатација.
Што се однесува на документите за јавни политики, битно е да се напомене дека
Националната стратегија за превенција и заштита на децата од насилство (2020-2025) го
препознава детскиот труд, вклучително и работата на улица, како облик на насилство врз децата.
Трговијата со деца за трудова и друг вид експлоатација се адресира во Акцискиот план за борба
против трговија со деца во Република Македонија 2017-2020. Не постои посебен документ за
јавни политики за работата на улица како најчестата форма на злоупотреба на детскиот труд во
државата. Акцискиот план за деца на улица (2013-2015) вклучуваше повеќе активности насочени
кон подобрување на добросостојбата на децата на улица. Овој акциски план истече во 2015 година,
не може да се најдат информации за спроведена евалуација, ниту, пак, за донесен нов акциски
план. Дел од постојните стратешки документи од социјалната, образовната, здравствената и
другите сфери вклучуваат одредени аспекти од важност за превенција и сузбивање на работата
на улица (ILAB, 2018).
РАБОТАТА НА УЛИЦА ВО МАКЕДОНИЈА: КАРАКТЕРИСТИКИ ПОРАДИ КОИ
РАБОТАТА НА УЛИЦА ПРЕТСТАВУВА ЕДНА ОД НАЈЛОШИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ
ТРУД
Децата што работат на улица во Македонија вообичаено се изложени на супстандардни
хигиенски и неповолни временски услови, вклучително и екстремно високи температури во
текот на летото и екстремно ниски температури и загаденост на воздухот во зима. Оние што
работат во близина на патишта и булевари постојано вдишуваат издувни гасови и се во опасност
да бидат удрени од возилата во движење. Многу од децата работат долги часови, несоодветно се
облечени и не се хранат редовно. Децата неретко претрпуваат повреди и страдаат од инфекции
и од други проблеми поврзани со физичкото и менталното здравје како резултат на нивниот
62 Закон за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14,115/14,104/15,
150/15).
63 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7 /08, 139/08, 114/09, 51/11,
135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 28/14, 14/2014, 27/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15).
64 Закон за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/07 и 152/15).
65 Закон за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19).
66 Закон за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18, 146/2019, 275/2019).
67 Закон за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13).
68 Закон за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019).
69 Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17, 64/18).
70 Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15,
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19).
71 Закон за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02).
72 Закон за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/95, 38/02, 38/96, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 43/14, 148/15, 27/16).
73 Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20).
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работен ангажман на улица (Vathi, 2014). Тие се чувствуваат небезбедно на улиците, каде што
се постојано во ризик од физичко и вербално насилство и ја препознаваат дискриминацијата и
стигматизацијата кон нив (Ibid). Голем дел од децата се спречени да одат во училиште или, пак,
имаат тешкотии во совладувањето на материјалот (Шабановскa и Шабан Ахмед, 2018). Опасните
услови, сериозните здравствени последици, повредата на моралот на децата и попречувањето на
нивниот образовен процес се аспектите што ја чинат работата на улица една од најлошите форми
на детски труд (ILO, 2005).
ЕТИОЛОГИЈАТА НА ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДЕЦА НА УЛИЦА ПРЕКУ
ПРИЗМАТА НА СОЦИОЕКОЛОШКИОТ МОДЕЛ
Трудовата експлоатација на деца на улица е исклучително комплексен феномен, кој
речиси никогаш не е резултат на еден единствен фактор, туку на мноштво фактори што се
меѓусебно поврзани. Поставувањето успешен систем за превенција и сузбивање на оваа и на
сличните негативни општествени појави во голема мера зависи од правилното спознавање на
нивната етиологија (Груевска-Дракулевски, 2013). Постојат повеќе интердисциплинарни теории
што се применуваат како концепциски средства за разбирање на етиологијата на насилството и
злоупотребата на децата. Еколошкиот, уште познат и како социоеколошки модел,74 e еден од
позначајните теоретски модели што се користи во голем број истражувања од оваа област. Овој
модел е корисен за идентификација и категоризација на различните ризик-фактори и протективни
фактори што ја зголемуваат, односно ја намалуваат веројатноста за појава на насилство (СЗО,
2002). Истовремено, ни овозможува да ја согледаме нивната меѓусебна поврзаност (Ibid).
Во меѓународната академска литература, која се занимава со насилство врз децата, може
да се најдат повеќе варијации на социоеколошкиот модел, меѓу кои е и интегрираниот модел
со фокус на детето на Maternowska, Potts, Fry и Casey (2018). Интегрираниот модел со фокус
на детето го објаснува насилството врз децата како резултат на интеракцијата на фактори од
пет различни нивоа/домени. Во центарот е детето со својата биолошка, психолошка природа и
лично-историски фактори што придонесуваат за зголемување или за намалување на веројатноста
да стане жртва на насилство. Вториот домен се однесува на непосредното окружување на детето,
односно блиските врски како што се, на пример, во семејството, со пријателите и со партнерите.
На третото ниво се испитуваат аспектите во врска со заедницата, вклучително и односите во
училиштата, работните организации и соседството и се откриваат карактеристиките на овие
средини што придонесуваат за можноста за појава на насилство. Четвртото, институционално
ниво, го сочинуваат фактори поврзани со правната рамка, системот на детска заштита, јавните
услуги и капацитетот на институциите. Последното, структурно ниво, го опфаќа поширокиот
политички, економски, социјален и културен контекст во државата и во странство. Терминот
„двигатели“ се користи за означување на факторите на институционално и на структурно ниво.
Овие пет нивоа визуелно се прикажани како поединечни кругови, кои се поставени
нехиерархиски и со нагласени меѓусебни преклопувања. Преклопувањето на нивоата укажува на
различните и динамични начини на интеракција меѓу нив (Ibid). Интегрираниот модел на некој
начин посочува дека факторите од сите нивоа може да имаат еднакво силно влијание за разлика
од традиционалните социоеколошки модели, каде што нивоата се „вгнездени“ едно во друго, и
со тоа факторите од институционалното и структурното ниво се прикажани како пооддалечени
од детето.

74 За првпат е развиен кон крајот на 70-тите години од страна Урие Бронфенбренер, Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human
development. American Psychologist, 32(7), 513-531.
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Визуелен приказ на интегрираниот модел со фокус на детето (лево) наспроти традиционалните
социоеколошки модели (десно), приспособено од Maternowska и др., 2018, стр. 35.

Користејќи го интегрираниот модел со фокус на детето, во понатамошниот текст се
анализираат позначајните ризик-фактори на трудовата експлоатација на деца на улица во
Македонија како форма на директно насилство врз децата.
1. Индивидуални ризик-фактори поврзани со детето
Етничка припадност. Децата што работат на улица се од различна етничка припадност,
но сепак најбројни се децата Роми (Народен правобранител, 2011). Овој податок не изненадува
имајќи предвид дека Ромите сè уште се „најобесправеното и најранливото малцинство во земјата“
што се соочува со хронична сиромаштија и дискриминација во многу аспекти од животот (Бирн,
2020).
Исклученост од образование. Посебен ризик да бидат жртви на трудова експлоатација
постои кај децата што не се дел од формалниот образовен систем. И покрај тоа што основното
и средното образование се задолжителни, најголем дел од децата на улица или воопшто не се
запишуваат во училиште или, пак, се осипуваат во текот на основното образование (Народен
правобранител, 2015). Мал е и бројот на децата што посетуваат предучилишни установи – детски
градинки (Богоевска и Борнарова, 2013). Вклученоста во формалното образование не го намалува
целосно ризикот децата да бидат изложени на овој вид насилство. За дел од децата, работата на
улица останува активност што ја вршат по завршувањето на училишните часови и за време на
викендите (Vathi, 2014).
Недостиг на лична документација. Значаен дел од децата на улица не се евидентирани
во матичната книга на родени, немаат државјанство или какви било документи за лична
идентификација (Крушаровска, 2011). Главни пречки за упис во матичната книга на родени се
непоседувањето лични документи на родителите и високите трошоци за ДНК-анализа, која често
се бара како доказ за крвно сродство, а проблем претставува и предолгото траење на постапката
за упис (Bojadji, 2017). Недостигот на документација го попречува остварувањето на основните
права на образование, здравствена и социјална заштита.
Попреченост. Децата со попреченост се во зголемен ризик од занемарување, насилство и
злоупотреба, како во домот, така и на улица (Jones и др., 2012). Во национални рамки постојат
ограничени емпириски докази за попреченоста како ризик-фактор за трудова експлоатација
на деца на улица. Така, во едно од ретките истражувања во оваа област се нотираат случаи на
искористување на физичката попреченост на детето од страна на родителот со цел стекнување
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поголема заработка од питачење (Vathi, 2014).
2. Ризик-фактори поврзани со блиските врски
Стрес во семејството. Стресот што произлегува од сиромаштија, губење работа и приходи,
здравствени проблеми или од други негативни промени во семејната средина значително влијае
врз односите во семејството, може да ги зголеми конфликтите и да ја намали способноста на
членовите соодветно да се справат со стресни ситуации или да најдат поддршка (WHO, 2002).
Така, лошата здравствена состојба на родителите и нивната неможност да работат е главна
причина поради која некои од децата се принудени да работат на улица (Vathi, 2014). Децата учат
брзо како да преживеат во хаотичните и тешки животни околности, но речиси никогаш не се во
можност да се оддалечат од нив, останувајќи заробени во синџирот на сиромаштијата (Petrova и
др., 2008).
Недостиг на родителска грижа. Мнозинство од евидентираните деца на улица имаат
родители и најголемиот број живеат со двајцата родители (Крушаровска, 2011). Поради низа
причини овие семејни врски се многу слаби и не ги задоволуваат потребите на детето за грижа
и заштита (Јандријеска Јованова, 2017). Запоставувањето на родителските права и обврски
претставува еден од најконзистентните ризик-фактори. Сепак, имајќи предвид дека децата
вообичаено потекнуваат од многу сиромашни семејства, „останува нејасна границата помеѓу
сиромаштијата и ’намерно‘ занемарување на децата од страна на родителите, што се наметнува
како критично прашање“ (МТСП, 2019).
Отфрленост, врсничко насилство и дискриминација. Поради стереотипите и предрасудите
кон ромската заедница, децата мошне често се чувствуваат отфрлени и се мета на дискриминација
и врсничко насилство од страна на нивните соученици (Ванчоски, 2018). Овие практики ги
обесхрабруваат децата да одат на училиште, а во одредени случаи водат кон целосно напуштање
на образовниот процес (Шабановска и Шабан Ахмед, 2018).
3. Ризик-фактори поврзани со заедницата
Сиромаштија. Преваленцата на најлошите видови детски труд е многу повисока во
заедниците со хронична сиромаштија, невработеност и пренаселеност (Sylvain и Pallage, 2005).
Високите стапки на сиромаштија вообичаено доведуваат до влошување на физичката, социјалната
инфраструктура и пристапот до ресурси во целина, одразувајќи се негативно врз добросостојбата
на семејствата (WHO, 2002).
Перцепцијата за работата на улица како „традиција“ или „стил на живеење“ (Јелавиќ
и Филиповиќ, 2011). Верувањата дека оваа појава е само вообичаен или традиционален начин
на живеење на одредени заедници доведува до нејзина нормализација и отсуство на соодветен
општествен одговор. Културните и социјалните норми на прифаќање, односно толерирање
одредени форми на насилство врз децата се сериозен ризик-фактор што го попречува нивното
искоренување (Lilleston и др., 2017).
Место на живеење. Работата на улица главно е присутна во урбаните средини. Сепак,
постојат и деца од рурални средини што секојдневно доаѓаат во градовите за да го извршуваат
овој вид работа. Родителите често ги пренесуваат децата од еден во друг град, каде што сметаат
дека можностите за заработка се поголеми (Народен правобранител, 2015).
4. Институционални двигатели
Недостиг на податоци. Во отсуство на официјални и ажурирани податоци во однос
на појавата, зачестеноста и типологија на работата на улица, тешко е да се утврди опфатот на
проблемот (Бирн, 2020). Квантитативните и квалитативните податоци се клучни за креирање
квалитетни политики и програми, соодветно насочување на ресурсите и следење на напредокот
(Јандријеска Јованова, 2017; Давитковски и др., 2010).
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Неефикасни програми за намалување на сиромаштијата. Голем дел од семејствата
на децата што работат на улица добиваат некаков вид социјална помош (Влада на РМ и МТСП,
2010). Сепак, постојните програми за намалување на сиромаштијата се неефикасни, паричните
трансфери најчесто се недоволни за обезбедување финансиска сигурност на семејствата и ги
спречуваат родителите при обезбедување работа и дополнителен приход (UNICEF, 2019).
Слабо спроведување на законите и политиките. И покрај тоа што законската рамка
во голема мера е усогласена со меѓународните стандарди, слабата примена на законите,
подзаконските акти и политиките што се однесуваат на детскиот труд претставува значен двигател
на оваа појава (Committee on the Rights of the Child, 2010). Меѓу другото, се забележува реткото
санкционирање на злоупотребата на детскиот труд на улица, нецелосната имплементација
на Мултидисциплинарниот протокол за постапување со деца на улица/улични деца, како и
немањето воспоставени системи за следење и евалуација на спроведувањето на документите за
јавни политики од оваа област (Јандријеска Јованова, 2017).
Недостатоци во системот на детска заштита. Непостоењето сеопфатен и системски
пристап, несоодветната координација помеѓу надлежните државни органи, локалната самоуправа
и невладините организации што работат на оваа проблематика (Ibid), како и недоволните
финансиски, технички и човечки ресурси се едни од најзначајните недостатоци на системот на
детска заштита што ги отежнуваат превенирањето и сузбивањето на економската експлоатација
на деца на улица.
5. Структурни двигатели
Социјална исклученост. Ромската заедница, од каде што и потекнуваат најголем дел од
децата што се принудени да работат на улица, во голема мера е исклучена од економските,
социјалните, образовните и другите општествени текови. Европската комисија ја дефинира
социјалната исклученост како „процес со кој одредени лица се туркаат до работ на општеството
и се спречени целосно да учествуваат поради нивната сиромаштија или недостигот на основни
компетенции и можности за доживотно учење или како резултат на дискриминација“ (European
Commission, 2003). Социјалната исклученост сериозно ги оневозможува децата да ги остварат
своите права (UNICEF, 2007).
Пандемијата на КОВИД-19. Комитетот за правата на детето истакна дека пандемијата
на КОВИД-19 доведува до поголема ранливост на децата на улица (Committee on the Rights
of the Child, 2020). Се проценува дека зголемувањето на националните и глобалните стапки
на сиромаштија како резултат на пандемијата ќе доведат до зголемување на преваленцата на
најлошите видови детски труд, вклучително и работата на улица (De Hoop и Edmonds, 2020).
Меѓу структурните двигатели се вбројуваат и високите стапки на детска сиромаштија и
слабото владеење на правото.
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Сумарен визуелен приказ на најзначајните ризик-фактори и двигатели на трудовата
експлоатација на децата на улица во државата.

Овие ризик-фактори и двигатели се меѓусебно зависни и во постојана интеракција. На
пример, хроничната сиромаштија во заедницата значително го зголемува стресот во семејството.
Додека, пак, како резултат на недостигот на ресурси и несоодветната координација помеѓу
институциите во системот на детска заштита, семејствата немаат пристап до услуги и поддршка
што им се потребни за да се справат со настанатата ситуација. Социјалната исклученост на
Ромите ги засилува предрасудите, кои, пак, придонесуваат за отфрленоста и дискриминацијата
на децата во училишната средина.
Правната рамка и нејзината имплементација имаат влијание врз голем број фактори
од различни нивоа. Така, постојните нормативни решенија го оневозможуваат остварувањето
право на образование на децата што не се регистрирани при раѓање и го отежнуваат повторното
враќање на учениците што подолг период биле надвор од образовниот процес (Мицковска и др.,
2017). Ненавременото донесување подзаконски акти го оневозможува, пак, спроведувањето на
новата легислатива за запишување неевидентирани лица во матичната евиденција и со тоа го
одолжува постоењето на овој индивидуален ризик-фактор (Делевска, 2020). Неспроведувањето
на законите ги зајакнува социјалните норми на прифаќање на работата на улица како нормална
појава и го поткопува владеењето на правото.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Трудовата експлоатација на децата на улица е феномен што сè уште е присутен во
државата, чијшто обем е тешко да се процени поради непостоењето точни податоци. Најголем
дел од децата што работат на улица се од ромска етничка припадност. Овој работен ангажман
има многу негативно влијание врз нивната добросостојба и ги спречува во остварувањето на
повеќе човекови права.
Како една од најлошите форми на детски труд и облик на директно насилство врз децата,
работата на улица е предмет на регулирање повеќе меѓународни и домашни правни акти, како и
документи за јавни политики. Проучувањето на етиологијата на работата на улица укажува на
тоа дека овој феномен е резултат на мноштво фактори од повеќе нивоа.
Слабото спроведување на легислативата и политиките претставува значаен двигател на
институционално ниво, кој е во постојана интеракција со останатите ризик-фактори, влијаејќи
им засилувачки.
Со цел обезбедување системски и одржливи решенија за заштита на децата од работа на
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улица, неопходно е развивање холистичка стратегија што ќе ја адресира мултикаузалноста на овој
феномен и ќе се темели врз пристап заснован на правата на детето. Пристапот заснован на правата
на детето е образложен од страна на Комитетот за правата на детето во Генералниот коментар
бр. 21 (2017) за деца во улични ситуации и подразбира почитување на децата како носители на
права и креирање на политиките, законите и донесување на одлуките заедно со децата, наместо
креирање и одлучување за децата без сериозно да се земе предвид нивното мислење (Committee
on the Rights of the Child, 2017).
Ваквата холистичка стратегија треба да биде во согласност со меѓународните препораки
за превенција и заштита на децата од насилство, особено со седумте стратегии за запирање на
насилството врз децата што се дел од стратешката рамка INSPIRE (WHO, 2016). INSPIRE
ја нагласува потребата од истовремено зајакнување на имплементацијата на законите, менување
на социјалните норми што го оправдуваат насилството врз децата, унапредување на физичкото и
социјалното окружување во заедницата, зголемена поддршка на родителите и другите возрасни
што се грижат за децата, намалување на сиромаштијата и обезбедување финансиска сигурност на
семејствата, подобрување на квалитетот на здравствените и социјалните услуги и отстранување
на бариерите за пристап до нив и зголемување на вклученоста на децата во образованието и
осигурување дека децата се чувствуваат безбедно во училиште и се поттикнати да учат и да
напредуваат. Само преку еден ваков мултисекторски пристап може да се дојде до квалитетни
решенија што ќе одговорат на потребите на децата во реалноста.
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ВОВЕД
Правото да се знае потеклото е едно од темелните загарантирани права на детето.
Психолошки гледано, да се знае вистината за потеклото е непроценлив залог на патот на развој
на идентитетското „јас“; тоа е прашање на грижа за поединецот и за неговата емоционална и
психичка благосостојба. Станува збор за правото да се знаат биолошките родители, предците и
условите на раѓањето, така што се штитат интересите на секој поединец во идентификувањето од
каде доаѓа. Ова право, всушност, е димензија на поширокото право – да се утврди и да се зачува
нечиј идентитет.
Прашањето дали детето има право да го знае биолошкото и генетско потекло е еден од
најтешките проблеми што се појавиле во изминатите дваесет години. Сега е широко прифатено
дека децата што не ги знаат едниот или двајцата свои родители е од витален интерес да ги
идентификуваат и тоа е нивно неприкосновено човеково право.75
Да се знае своето генетско потекло е нешто што обично се зема здраво за готово,
особено од страна на оние што ги знаат своите вистински родители. Но, за оние што не ги знаат,
ова е интерес од суштинско значење. Ситуациите во кои правото на детето да го знае своето
генетско потекло може да биде повредено се многубројни, но од друга страна, дополнително
се комплицираат и онака спротивставените односи меѓу родителите и детето, односно правото
на автономија и приватност на мајката, таткото, посвоителот и најдобриот интерес на детето
(Besson, 2007, 142-43).
Интересот да се знае генетското потекло како витално, фундаментално човеково право се
смета за важен елемент од психолошката рамнотежа за тоа од каде доаѓа некој, односно кому му
припаѓа (Freeman, 1996, 273-97). Правото на посвоеното дете да го знае своето генетско потекло
е значаен дел од неговиот личен идентитет. Развојот на чувството за идентитет е есенцијално за
здравјето и за продуктивниот живот. Една од главните компоненти на овој развој е љубовта и
топлата врска со родителите што многу често се обезбедува преку посвојувањето, но другиот дел
од личниот идентитет – генетското потекло – не може да се обезбеди (Klibanoff, 1977).
Различни гаранции за правото посвоеното дете да го знае потеклото може да се најдат
во меѓународните документи за човекови права, па кога ова право не се признава директно
како такво, тоа обично се изведува од правото на детето на почитување на приватниот живот,
автономија и слобода на изразување.
Оттука, главната хипотеза што ја поставува авторот во оваа правна статија е: Дали во
македонското законодавство постојат гаранции за правото посвоените деца да го знаат своето
генетско потекло и дали македонското законодавство во тој поглед е усогласено со меѓународните
документи што го гарантираат ваквото право?
75 European Court of Human Rights (2015). MANDET v. FRANCE (жалба бр. 30955/12) пресуда од 14 Јануари 2016 година, пристапено на 26.7.2020
година: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-159795%22]}, види и кај Merckx Evelyn (2016) „Mandet v. France: Child’s „duty“ to know
its origins prevails over its wish to remain in the dark“. Strasbourg Observers. Пристапено на 25.7.2020 година: https://strasbourgobservers.com/2016/02/04/
mandet-v-france-childs-duty-to-know-its-origins-prevails-over-its-wish-to-remain-in-the-dark/
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Со цел да се даде одговор на вака поставеното прашање, авторот, делејќи ја оваа
стручна статија на три дела, во првиот дел најпрво врши елаборација на релевантни одредби од
меѓународните документи што во голема мера го уважуваат и го поттикнуваат правото на детето
да го знае потеклото. Така, ова право особено се темели на член 7 од Конвенцијата за правата на
детето, член 8 од Европската конвенција за човекови права, член 30 од Хашката конвенција за
меѓународно посвојување и член 22 од Европската конвенција за посвојување деца.
Во вториот дел, авторот се осврнува и на судската практика на Европскиот суд за
човекови права преку која во неколку наврати се потврди дека детето има право да го знае
генетското потекло и таа придонесе за широко признавање и почитување на ова право во голем
број национални уставни и законски гаранции. Како пример ќе бидат земени и неколку случаи од
Европскиот суд за човекови права, кој во неколку наврати препозна повреда на правото на детето
да го знае своето генетско потекло, идентитетот на родителите и околностите на раѓањето.
Во третиот дел, авторот врши анализа на степенот на усогласеност на законските норми
во македонското право со меѓународните документи наведени погоре што ги има ратификувано
Република Северна Македонија, како и на конкретни законски норми во поглед на тоа дали
тие го гарантираат правото посвоеното дете да го знае потеклото или имаат игнорантен и
дискриминирачки однос кон ваквото право.
На крајот, авторот ги сумира заклучоците што произлегуваат од ваквата анализа и
во посебен дел дава препораки, односно предлага законски измени во насока на соодветно
регулирање и гаранција на правото посвоеното дете да го знае своето генетско потекло.
ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВОТО НА ИДЕНТИТЕТ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ АКТИ
Конвенцијата за правата на детето јасно и недвосмислено ја регулира заштитата на
правото на детето на идентитет, а оттука и правото детето да ги знае родителите, односно своето
потекло (Cerda, 1990).
Во тој поглед особено се значајни членот 776 и членот 877 од Конвенцијата. Правото што
е содржано во член 7 е правото децата да ги знаат и да бидат згрижени од страна на едниот или
двајцата родители. Но, ова право треба да се толкува и пошироко, така што терминот „родители“
не значи дека ги вклучува само правните и социјалните родители, туку и биолошките или
генетските родители заедно.
Според мислењето на Besson (2007, 137-59), правото да се знаат родителите треба да се
разгледува и во релација со општото право на идентитет загарантирано со чл. 8 од Конвенцијата
за правата на детето. Членот 8 е најтесно поврзан со членот 7, што сугерира дека државите членки
треба да го почитуваат правото на детето на зачувување на својот идентитет и да гарантираат
негова заштита. Ова право е опфатено и во други членови, меѓу кои е и членот 16 што заштитува
од произволно мешање во приватноста, семејството и домот и членот 30 што гарантира уживање
на културата, религијата и јазикот. Овие членови, всушност, го заштитуваат детето од штетни
дејствија, како што се одземање на идентитетот и нарушување на приватноста.
Во контекст на правото на детето да го знае потеклото, особено е значаен и членот 2 од
Конвенцијата, кој гарантира заштита од дискриминација по различни основи, меѓу кои и заштита
од дискриминација по основ на раѓање и предвидува обврски на државата за почитување на ова
право.78 Оттука, недостапноста на посвоеното дете до информации релевантни за потеклото и
документацијата што се однесува на посвојувањето, како и недостапноста до судски инстанци
76 Член 7 од Конвенцијата за правата на детето: (1) Детето треба да биде регистрирано веднаш по раѓањето и има право на име и државјанство и, колку
што е можно, право да ги знае и да биде згрижено од своите родители. (2) Државите членки го обезбедуваат остварувањето на овие права во согласност
со националните закони и соодветните меѓународни документи од оваа област, особено во случаи кога детето би било апатрид.
77 Член 8 од Конвенцијата за правата на детето: (1) Државите членки се обврзуваат да го почитуваат правото на детето на зачувување на својот
идентитет, вклучувајќи ги државјанството, името и семејните врски онака како што е признаено со закон без незаконско мешање. (2) Во случај детето
да биде незаконски лишено од некои или од сите елементи на својот идентитет, државите членки даваат соодветна помош и заштита со цел повторно
брзо воспоставување на идентитетот.
78 Convention on the Right of the Child, United Nations, 20 November, 1989: Article 2
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(согласно член 6 став 1 од Конвенцијата за правата на детето)79 за утврдување на татковство,
всушност, претставува дискриминација по основ на раѓање согласно член 2 од Конвенцијата за
правата на детето.
Во поглед на правото на идентитет кај посвоените деца, особено се значајни и Хашката
конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународното посвојување и
Европската конвенција за посвојување деца, со кои е уредено интернационалното посвојување.80
Во целите што ги има предвидено Хашката конвенција јасно се нагласува обврската
на државите договорнички да обезбедат почитување на принципот во најдобар интерес на
детето81, кој подразбира и заштита на информациите што се однесуваат на неговото потекло.
Така, најдобрите интереси на детето ќе бидат најдобро заштитени ако се направат сите напори
за да се соберат и да се зачуваат колку што е можно повеќе информации за потеклото на детето,
неговото семејство и медицинската историја. Членот 30 од Конвенцијата регулира две различни
прашања: собирање и зачувување информации во врска со потеклото на детето и достапност или
пристап до таквите информации од страна на детето. Овие правила ги вклучува Конвенцијата
поради потребата за соработка меѓу државите потписнички кога посвоеното дете се обидува да
дојде до информации што се однесуваат на потеклото. Овој член треба да се чита и во корелација
со член 16 од истата Конвенција каде што се гарантира дека во извештајот што се однесува на
посвојувањето на детето треба да бидат обезбедени информации што се однесуваат на семејната
и медицинската историја, социјалната позадина и други информации релевантни за потеклото на
детето.82
Гаранцијата за правото на детето да добие информации за потеклото е очигледна и
експлицитно гарантирана со член 30 од Конвенцијата, но од друга страна, и урамнотежена со
правото на родителите на анонимност при откажување од детето. Овој член не ги санкционира
некои од ограничувањата на правото на детето на информации; пристапот е лимитиран со
„онолку колку што дозволува законот во соодветната држава“. Така чл. 16 став 2 дозволува
задржување идентификувачки информации од страна на државата. Конвенцијата прави разлика
помеѓу информации за биолошките родители и откривањето на идентитетот на родителите.
Информациите може да бидат дадени и без откривање на идентитетот на родителот, а со тоа
не би се нарушило неговото право на приватност, па затоа информациите како што се возраст,
здравствена и социјална положба на родителите, кои може да бидат од суштинско значење
за посвоителите за подобро разбирање на идните потенцијални болести кај детето, развојот и
физичката и психичка благосостојба согласно Конвенцијата, треба да им бидат достапни на
детето и на посвоителите (Hague Conference on Private International Law, 2008).
79 European Court of Human Rights (2003). SAHIN v. GERMANY, (жалба од 30943/96) пресуда од 8 јули 2003 година. Пристапено на 25.7.2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG %22],%22appno%22:[%2230943/96%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61194%22]}. Тука судот има утврдено повреда на член 6 и член 8 од Конвенцијата за правата на детето, поради
тоа што на детето не му било овозможено да се искаже пред суд во поглед на релациите со таткото.
80 Хашката конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународното посвојување од 29 мај 1993 година е донесена во рамките на
Хашката конференција за меѓународно приватно право, додека, пак, Европската конвенција за посвојување деца од 24 април 1967 година е донесена од
страна на Советот на Европа. Овие два меѓународни документи ги има ратификувано Република Северна Македонија.
81 Принципот „во најдобар интерес на детето“ се гледа како интерпретативен правен принцип, па доколку законската одредба е подложна на неколку
толкувања, тогаш треба да се избере она толкување што е во најдобар интерес на детето. Сепак, овој принцип не е само правен принцип, тоа е и
фундаментално субјективно право. Во таа смисла, член 3 став 1 од Конвенцијата за правата на детето создава обврски за државите потписнички за
директно применување на принципот кога се разгледуваат различни интереси со цел да се донесе одлука. Така, детето има право неговите најдобри
интереси да земат примарно значење кога е во прашање конфликт на различни интереси. Ова право сепак не е супериорно во однос на други права
заштитени со Конвенцијата. Ова право се применува во сите одлуки што се однесуваат на детето генерално, а за да може да се бара почитување на ова
право од страна на носителот или на неговиот претставник, мора да се познаваат факторите, елементите и околностите што се оценуваат од носителот на
одлуки. Ова логично доведува до третата карактеристика на концептот „во најдобар интерес на детето“ како процедурално правило. Како процедурално
правило, од државите се бара да воспостават формални постапки со строги процедурални заштитни мерки наменети за проценување и одредување на
најдобриот интерес на детето, вклучувајќи и механизми за оценување на резултатите. Членките се обврзани да развијат транспарентни и објективни
постапки за сите одлуки донесени од страна на законодавците, судиите или на управните органи, особено во областите што директно влијаат врз децата.
Најдобриот интерес на детето во семејните релации е особено тешко применлив поради инволвираноста на различни интереси и ситуацијата во која
ставовите на детето се од суштинско значење. Односите помеѓу децата и родителите може да бидат предмет на сериозни тензии, особено во случај на
развод, злоупотреба на детето, посвојување и слични ситуации. Констатирано е дека најдобрите интереси на детето треба да бидат водечки компас
во постигнувањето праведен баланс помеѓу различни права, како што е правото да се знае генетското потекло. Види повеќе кај: Llorens, J.C. (2016).
„Presentation of General Comment No. 14: strengths and limitations, points of consensus and dissent emerging in its drafting“, The Best Interest of the child – A
dialogue between theory and practice, Council of Europe: 17 и Mathieu, G. (2016). „The child’s best interests and the right to know his or her origins“, The Best
Interest of the child – A dialogue between theory and practice, Council of Europe: 134.
82 Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, Hague Conference on Private International Law, May 1993:
Article 16 a).
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Додека членот 30 го признава правото на детето да го открие потеклото под одредени
околности, потребно е да се ограничи можноста за злоупотреба на личните податоци што се
откриени во текот на процесот на посвојување. Како резултат на тоа, Конвенцијата воспоставува
минимални заштитни мерки со пропишување дека информациите на детето и потенцијалните
посвоителите треба да се користат само за целите за кои се собрани или се пренесуваат. На овие
обврски и заштитни мерки им се дава акцент преку условите од членот 9; имено, централните
власти ги преземаат сите соодветни мерки за собирање, зачувување и размена на информации
за состојбата на детето и на потенцијалните посвојувачи, колку што е потребно за да се изврши
посвојувањето.83 Така, Хашката конвенција гарантира право на детето на осознавање на своето
потекло во интернационални околности на посвојување, но не во неограничена мера. Ова право
се балансира со правата на другите.
На крајот не е важно словото на националниот закон, затоа што сепак членот 30
пропишува дека пристапот до информациите се доделува „под соодветни мерки“, со цел колку
што е можно да се избегнат штетните последици за детето од емоционална или некоја друга
природа. Информациите треба да бидат дадени само откако ќе бидат преземени сите соодветни
мерки во однос на возраста на посвоеникот и други негови лични состојби што налагаат потреба
за мерки на претпазливост.84
Правото на детето да го знае потеклото на сличен начин го гарантира и Европската
конвенција за посвојување деца во член 22 став 3 под светлото на член 7 од Конвенцијата за
правата на детето. Но и тука не станува збор за неограничено право, туку право што се балансира
со правото на анонимност на биолошките родители. Ова чувствително прашање треба да биде
доверено на соодветен надлежен орган.85 Истиот член во став 5 ја гарантира и временската рамка
во која треба да бидат зачувани информациите релевантни за идентитетот на посвоените лица
и изнесува 50 години, поради фактот што потрагата по овие информации може да започне во
40-тите години од животот, откако и самите посвоеници ќе добијат деца или откако ќе починат
нивните посвоители (Council of Europe, 2010, 11-12).
Европската конвенција за човекови права не го гарантира експлицитно правото на детето
да го знае потеклото, но тоа имплицитно може да се изведе од членот 8 што заштитува четири
човечки интереси, и тоа: приватниот живот, семејниот живот, домот и преписката. Концептот на
приватен живот го вклучува значењето на личното достоинство, автономијата и интеракцијата
со другите луѓе како во приватниот, така и во јавниот живот. Почитувањето на приватниот
живот, пак, во себе вклучува: почитување личен идентитет, морален и физички интегритет,
приватен простор, собирање и употреба на информации и сексуалност. Оттука, правото да се
знае генетското потекло, всушност, е суштински дел на почитувањето на приватниот живот што
јасно произлегува и од судската практика на Европскиот суд за човекови права (Харис, О’Бојл и
Варбрик, 2009, 361-63).
ПРАВОТО НА ПОСВОЕНОТО ДЕТЕ ДА ГО ЗНАЕ ГЕНЕТСКОТО ПОТЕКЛО ВО
ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Дека личниот идентитет е сегмент од приватниот живот, Европскиот суд за човекови
права потврди во случајот Gaskin v. United Kingdom (European Court of Human Rights, 1989).
Тука, мнозинството од судот признава дека документите на жалителот што се однесуваат на
неговото растење во јавен дом за деца без родители се значајни за него, бидејќи тие претставуваат
супститут на она што за децата пораснати во сопствено семејство претставуваат спомените за
родителите. Дефинирајќи ја врската помеѓу родителот и детето како прашање од приватен живот,
судот признава дека и лицата што настојуваат да го утврдат идентитетот на своите предци имаат
83 Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption: Article 9.
84 Parra-Aranguren, G. (1993). „Explanatory Report on The Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption“. Hague
Conference on Private International Law: 76, §518. Пристапено на 27.7.2020 година: https://assets.hcch.net/docs/78e18c87-fdc7-4d86-b58c-c8fdd5795c1a.pdf.
85 European Court of Human Rights (2003). ODIÈVRE v. FRANCE (жалба бр. 42326/98) пресуда од 13 февруари 2003 година: §15. Пристапено на
27.7.2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22odi evre%20v%20france%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHA
MBER%22],%22itemid%22:[%22001-60935%22]}
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витален интерес заштитен со Конвенцијата во добивањето информации неопходни да ја откријат
вистината за важен аспект на нивниот личен идентитет. Токму оваа врска помеѓу информациите
за идентитетот на личноста и формалниот развој на нечија личност е она што го засилува ова
прашање како прашање од приватен живот (Харис, О’Бојл и Варбрик, 2009, 365-66).
Во случајот, надлежните власти не му овозможиле пристап на жалителот до податоците за
неговите родители/старатели почитувајќи го словото на националниот закон што овие податоци
ги третирал како приватни и доверливи. Властите на Велика Британија во случајот тврделе дека
нивниот административен систем не обезбедил апсолутно право на пристап до податоците и се
повикале на широката маргина на уважување, сметајќи дека дадената можност да се пристапи до
овие податоци само ако има согласност од другата страна е успешен баланс на конкурентските
интереси на страните (Мицковиќ, Ристов и Игновска, 2016, 105-106).
Со одбивањето да се овозможи пристап до ваквите податоци, Европскиот суд за човекови
права утврди повреда на правото на приватен и семеен живот според ставот 2 од членот 8, кој
гарантира заштита на поединецот од арбитрарно мешање од страна на власта како дополнителна
позитивна обврска својствена за ефективно почитување на приватниот живот, па со недобивањето
целосен пристап до евиденцијата што се однесува на жалителот, всушност, државата, и покрај
тоа што дејствувала, сепак на крајот потфрлила во дејствувањето.86
Според мислењето на судот, лицата што се во состојба слична како онаа на господинот
Гаскин имаат витален интерес заштитен со Европската конвенција за човекови права да ги
добијат потребните информации за да може да ги разберат своето детство и раниот развој. Во
систем како британскиот, каде што достапноста на информациите зависи од одобрението на
лицето на кое се однесуваат, може да се каже дека постои компатибилност со обврските што
ги наметнува членот 8. Сепак, судот смета дека интересите на поединецот што бара пристап до
ваквите информации мора да бидат обезбедени кога лицето на кое се однесуваат не е достапно
или одбива да даде согласност. Во таков случај, принципот на пропорционалност бара независен
орган да одлучи дали ќе му се дозволи пристап на барателот, а одлуката нема да зависи само од
родителите/старателите. Во отсутност на таков процедурален тек, судот заклучил дека државата
не успеала да обезбеди почитување на приватниот и семеен живот на господинот Гаскин и со тоа
е извршена повреда на членот 8 од Конвенцијата.87
И покрај тоа, Европскиот суд за човекови права со своите одлуки во неколку наврати
има потврдено и дека правото да се знае нечиј идентитет не е апсолутно. Определувањето на
степенот на државни позитивни обврски што произлегуваат од правото да се знае потеклото
бараат балансирање на тоа право со другите права, така што судот ја почитува „маргината на
уважување“ на државата, особено кога станува збор за прашања што се однесуваат на приватниот
живот и на идентитетот.88
Во контекст на уважување на правото да се знае потеклото на национално ниво, особено
се значајни одлуките во случаите: Jaggi v. Switzerland (European Court of Human Rights, 2006) и
Godelli v. Italy (European Court of Human Rights, 2012).
Во случајот на Jaggi v. Switzerland, жалителот бил одбиен во постапка за утврдување на
татковство со наводниот биолошки татко, бидејќи не му било дозволено да изврши ДНК-тестови
на мртвото тело на таткото. Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 8 како
кршење на правото на приватен и семеен живот на жалителот поради неможноста да направи ДНКанализа на посмртните останки на претпоставениот татко без оправдани причини. И покрај тоа
86 Локалната власт му овозможила на жалителот пристап до само 65 од вкупно 352 документи што се однесувале на неговата лична историја и се
оградила од обврската да нарави нешто повеќе за него. European Court of Human Rights (1989). GASKIN v. UNITED KINGDOM (жалба бр. 10454/83)
пресуда од 7 јули 1989 година: §47. Пристапено на 26.7.2020 година: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22 gaskin%20v%22],%22document
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57491%22]}.
87 Ibid, §49.
88 Доктрината на маргина на уважување (на англ. Margine of appreciation) на ЕСЧП се користи за да им овозможи на државите членки на ЕКЧП
одредена дискреција при примената на нејзините одредби. На таков начин се обезбедува минимално ниво на заштита на човековите права во сите држави
што се договорни страни на Конвенцијата, а истовремено се овозможува и одреден простор за отстапки поради особеностите на секоја јурисдикција.
Доктрината најчесто се користи во однос на таканаречените квалификувани права заштитени со Конвенцијата каде што е дозволен одреден степен
на ограничување во согласност со определени услови, какво што е, на пример, правото на приватност регулирано во член 8 од ЕКЧП. За доктрината
на маргина на уважување види повеќе кај Ристиќ, Ј. (2018). „Структура и функционирање на Европскиот суд за човекови права (со посебен осврт на
критериумите на допуштеност)“, Фондација „Фридрих Еберт“, канцеларија Скопје: 31-34.
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што жалителот бил информиран од неговата мајка за идентитетот на таткото и редовно одржувал
контакти со него, сепак претпоставениот татко постојано одбивал да се подложи на тестови за
утврдување на неговото татковство. Барањето за приватен ДНК-тест на жалителот било одбиено
со образложение дека на негова возраст (60 години) тој веќе изградил сопствен идентитет, и
покрај отсуството на сигурен доказ за идентитетот на својот генетски татко (Мицковиќ, Ристов и
Игновска, 2016, 105).
Тука, судот наведе дека обемот на маргината на уважување на државата не зависи само
од апстрактните права, туку и од специфичното засегнато право и интересот што се заштитува
во конкретниот случај. Некои интереси се посуштински од другите, а со тоа и некои делови на
некое право се посуштински од другите. Оттука, судот смета дека правото на идентитет, а со тоа
и правото да се знае потеклото е дел од внатрешното јадро на правото на почитување приватен
живот, па прогласи повреда на членот 8 од Европската конвенција за човекови права.
Европскиот суд за човекови права констатираше дека утврдувањето на потеклото е од
витален интерес за развојот на личниот идентитет, но ја призна и релативноста на тоа право
во однос на правата на другите засегнати страни. Уште еднаш, судот ги нагласи релативните
аспекти на правата (правата на третата страна во однос на евентуалниот исход на тестот, правото
на почитување на мртвото тело, како и јавниот интерес за заштита на правната сигурност) како
причина зошто тие не може да се сметаат за апсолутни индивидуални права. Од друга страна,
судот го зеде предвид фактот дека жалителот отсекогаш бил активен во потрагата по биолошката
вистина, а тоа е интерес што не се намалува со текот на возраста. Врз основа на ова, причините
за релативизирање на правата на тужителот губат правна поткрепеност. Судот забележа и дека
„заштитата на правната сигурност сама по себе не може да служи како основа да му се одземе
правото на тужителот да го открие неговото потекло“.
Во случајот на Godelli v. Italy, сличен со случајот Odièvre v. France89, Европскиот суд за
човекови права најде повреда на членот 8 што се должи на неуспехот на италијанските власти
да ги откријат информациите за потеклото на дете што било напуштено при раѓањето. Станува
збор за личност што страда од недостиг на идентитет поради неможноста да добие информации
за генетските корени во услови на тајност на посвојувањата, каде што приоритет се дава на
интересите на мајката. Тука, Европскиот суд за човекови права повторно потврди дека членот 8
ја опфаќа заштитата на правото да се знае начинот на зачнување како составен дел на личниот
идентитет и развојот, и направи разлика помеѓу правото да се знае идентитетот и правото да се
бара правна постапка за утврдување на родителската врска.
Во наведениот случај, Godelli v. Italy, судот утврди дека италијанскиот систем не успеал
да ги балансира конкурентните интереси на детето и мајката и јавниот интерес за спречување на
нелегални абортуси и напуштање деца, давајќи автоматски приоритет на интересите на мајката,
дури и без да ја разгледа можноста за нејзино претходно согласување. Она што ја поткрепува
ваквата одлука на Европскиот суд за човекови права е и фактот што италијанското законодавство
не дава пристап ниту до информации за мајката, кои се од неидентификувачка природа и кои би
ја задржале нејзината анонимност, а кои сепак би биле важни за одредени сегменти од личниот
идентитет на детето, така што судот повторно укажа на потребата за воведување систем за праведен
баланс помеѓу интересите на сите засегнати страни (European Court of Human Rights, 2012, §58).
89 Во случајот на Odièvre, судот не утврди повреда на членовите 8 и 14 од Конвенцијата. И покрај тоа што непостоењето семеен живот не беше спорно,
приватниот живот на тужителката бил разгледуван од аспект на нејзиното право на добивање идентификувачки информации во врска со нејзината лична
историја. Судот потврдил дека раѓањето, исто како и околностите во кои било родено детето, конституираат голем дел од личниот приватен живот
заштитен со членот 8. Сепак, според мислењето на судот, можноста за добивање идентификувачки информации за мајката под услов таа да се согласи
преку Националниот совет за пристап до информации за личното потекло, кое Франција го воведе со новата регулатива во 2002 година, е доволен
доказ за напорите на државата правилно да ги избалансира потенцијалните конфликти на овие две права, па судот не најде повреда на овој член. Судот
не најде повреда ниту на член 14 и барањето за наследување го оцени како прекумерно. Одлуката на судот во случајот на Odièvre е жестоко критикувана,
па според ставот на одредени судии, маргината на уважување на договорните страни не треба да се смета како ослободување на судот од должноста да
го разгледа начинот на кој биле избалансирани правата. Покрај тоа, проблемот лежи во фактот што францускиот закон со давањето апсолутен приоритет
на правото на мајката, која го искористила правото на неоткривање на информациите што се однесуваат на неа според законодавството од 2002 година,
предизвика дефинитивно врзување на детето што нема правни средства на располагање за спротивставување на едностраната одлука на мајката. Оттука,
мајката има дискреционо право да предизвика страдање кај детето и да го осуди на доживотна игнорантност. Ефектот на „апсолутно вето“ на мајката
значи дека правата на детето признаени со Конвенцијата се целосно запоставени и заборавени. Како резултат на тоа, и без да признае, судот даде
апсолутен приоритет на правото на мајката, а со тоа го прекрши внатрешното јадро на правото на детето. Оваа одлука е значајна бидејќи претставува
пресвртница по која судот се насочува кон внимателно мерење на уважувањето на правото да се знае потеклото на национално ниво.
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МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАВОТО НА ДЕТЕТО ДА ГО ЗНАЕ СВОЕТО
ГЕНЕТСКО ПОТЕКЛО
Уставот на Република Северна Македонија ги опфаќа и ги гарантира човековите права
од областа на семејството и предвидува посебна грижа и заштита на семејството, а правните
односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница детално се уредуваат со закон. Во членот
25 од Уставот се гарантира едно од основните граѓански и политички слободи и права – правото
на заштита на приватноста, на личниот и семејниот живот, на достоинството и угледот на
човекот.90 Споредбено, овој член лексички е речиси идентичен со членот 8 став 1 од Европската
конвенција за човекови права, кој исто така го гарантира правото на приватен и семеен живот,
на дом и преписка, а во сегментот приватен живот согласно судската практика на Европскиот
суд за човекови права го предвидува и правото на личен идентитет. Така, Уставот на Република
Северна Македонија преку регулација на правото на приватност на македонскиот граѓанин во
членот 25, а со тоа и правото на личен идентитет, посредно го гарантира и правото на детето да
го знае генетското потекло.
Но, и покрај тоа што во членот 25 од Уставот, на некој начин, ова право посредно, односно
индиректно се гарантира, сепак законските прописи во кои е уредено посвојувањето, но и оние
што се однесуваат на оваа материја не соодветствуваат со членот наведен погоре.
Така, Законот за семејството, кој го регулира институтот посвојување, не му овозможува
пристап на посвоеното дете до информациите што се однесуваат на неговото генетско потекло.
Во тој контекст, проблематичен е членот 75, кој забранува утврдување на татковство и мајчинство
кога родителскиот однос е настанат со посвојување, а дискриминаторска нота има и членот 123а,
според кој податоците за посвојувањата се службена тајна (Чавдар, 2013).
Законот не наметнува задолжителни ДНК-анализи за утврдување на таткото, ниту, пак,
дава пристап до судски инстанци за прашања од овој тип, па прашањето што го регулира членот
75 е двонасочно. Оттука, татковството или мајчинството на лицата што го посвоиле детето
не може да се утврдува, ниту да се оспорува, а не може да се утврдува и да се оспорува ниту
татковството или мајчинството на биолошките родители. На овој член се надоврзува и членот
123а, кој ја штити тајноста на родителот, а го игнорира најдобриот интерес на детето. Овој член
не балансира помеѓу конфронтираните две права, туку предност му дава само на правото на
анонимност на родителот. Односот кон детето е игнорантен и ги држи децата под заложништво,
односно ги дискриминира. Со овие два члена, законот не дава можност да се утврди или да се
оспори татковството или мајчинството, што е од исклучителна важност за детето кај кое постои
сомнеж дека тоа е скриено или погрешно атрибуирано.
И покрај тоа што во Законот за класифицирани информации се уредуваат начинот и
условите за класификација, како и можноста за престанување на класификацијата на информации
со статус „службена тајна“, сепак факт е дека членот 123а од Законот за семејството не го следи
така законски предвидениот тек на промена на класифицираната информација во информација
што добива слободен пристап. Согласно член 17 од Законот за класифицирани информации,
класификацијата на информацијата престанува: на датумот означен на документот; со случување
определен настан наведен во документот; со истекување на временскиот период означен на
документот и со декласификација.91 Согласно овој закон, информацијата не смее да остане
класифицирана подолго од 10 години. Тоа значи дека по истекот на овој рок, информацијата мора
да се декласифицира или да се рекласифицира.92 Но, кај нас во никој случај и под никоја основа
не им се дава на посвоените деца да погледнат во фајловите каде што се запишани информациите
за нивните биолошки родители. Законот за семејството не дава можност, ниту, пак, е усогласен
со Законот за класифицирани информации, по одреден период да овозможи достапност и преглед
на документацијата што се однесува на посвојувањето!
Во поглед на податоците што се однесуваат на потеклото на детето во Законот за матичната
90 Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991 од 17.11.1991 г. со амандмани во бр. 1/92, 31/98, 91/01 и
84/03), член 25.
91 Закон за класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 275/2019 од 27.12.2019 г.), член 17.
92 Ibid, чл. 18 став 1 и 19 став 1 и став 2.
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евиденција во член 4 е регулирано што сè треба да се запише во матичната книга на родени.
Така, тука се запишуваат: податоци за раѓањето на детето, податоци за родителите на детето и
одредени правни факти децидно наброени во закон, како што е посвојување или престанок на
посвојувањето.93 Проблематичен член од Законот за семејството во корелација со овој член од
Законот за матична евиденција е членот 111, каде што јасно се нагласува дека по донесувањето
на решението за посвојување во матичната книга како родители се наведуваат посвоителите на
детето, а се променува и вистинското место на раѓање на детето со ново спогодбено определено
место на раѓање, со цел во член 112 став 2 да биде нагласено дека како резултат на овој нов упис
се брише стариот упис во матичната евиденција,94 а посвоителите имаат право да го променат и
првичното име на детето.95 На овој начин, всушност, се губат суштествени информации за нечие
потекло, кои се важен сегмент од нечиј идентитет,96 што, од друга страна, повлекува примена и
на членот 199 од Кривичниот законик, каде што е утврдена затворска казна од три месеци до три
години за секоја личност што со замена или на кој било друг начин ќе го измени семејниот статус
на детето.97
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Правото на детето да го знае своето генетско потекло има квалификација на неотуѓиво
човеково право што е гарантирано со многубројни меѓународни документи и чие остварување
зависи од волјата на детето, но и од потребата при негова реализација да бидат заштитени
интересите на сите засегнати страни преку нивно соодветно балансирање.
Кон вака конципираното меѓународно признаено право, македонското законодавство
има дискриминирачки однос. Законот за семејството забранува утврдување на татковство и
мајчинство кога родителскиот однос е настанат со посвојување и строго забранува пристап до
податоците што се однесуваат на посвојувањето третирајќи ги како „службена тајна“, а Законот
за матична евиденција дозволува бришење податоци што се суштински важни и се однесуваат на
идентитетот на посвоеникот пред неговото посвојување. Неусогласеноста продолжува и линеарно
помеѓу самите закони, бидејќи и покрај законската предвиденост една информација да може да
добие слободен пристап под законски предвидени услови согласно Законот за класифицирани
информации, сепак податоците за посвојувањето согласно членот 123а од Законот за семејството
и натаму остануваат со третман на службена тајна.
Дискриминирачкиот однос на законските одредби наведени погоре е резултат на нивната
неусогласеност со членот 25 од Уставот на Република Северна Македонија во кој посредно
се гарантира правото на детето да го знае потеклото преку заштита на правото на приватност,
односно правото на личен идентитет. Но, особено загрижувачка е нивната неусогласеност
со меѓународните документи што ги има ратификувано Република Северна Македонија, а во
кои јасно и недвосмислено се гарантира ова право. Останува отворено прашањето за ваквата
игнорантност кон правото посвоеното дете да го знае потеклото, особено ако се има предвид
дека нашиот Устав регулира целосна применливост на ратификуваните меѓународни договори и
конвенции што ги гарантираат основните човекови слободи и права, особено правото да се знае
потеклото, како што е Конвенцијата за правата на детето98 и Европската конвенција за човекови
права99, кои како такви имаат примат врз домашното право.100

93 Закон за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/95 од 15.2.1995 година), член 4.
94 Ibid, чл. 111 и чл. 112.
95 Закон за личното име („Службен весник на РМ“ бр. 8/1995 од 9.2.1995 г.), член 4.
96 Во таа насока е и ставот на Комитетот за правата на децата, кој во 2010 година изрази загриженост за практиката на тајни посвојувања во Република
Македонија и препорача преземање итни мерки за зачувување на информациите што се однесуваат на потеклото на детето и обезбедување пристап до
ваквите информации откако тоа ќе стекне соодветна возраст и степен на развој. Види: Committee on the Rights of the Child (2010). Consideration of Reports
submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations: The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Fifty-fourth session.
Пристапено на 27.7.2020 година: https://www.refworld.org/publisher,CRC,,MKD,4c32dd432,0.html.
97 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96 од 29.7.1996), член 199.
98 Закон за ратификација на Конвенцијата за првата на детето („Службен весник на Социјалистичка Република Југославија“ бр. 150/1990 – „Службен
весник на Република Македонија“, 1993 година).
99 Република Македонија ја ратификуваше Европската конвенција за човекови права на 10.4.1997 година.
100 Чл. 118 од Уставот на РСМ гласи: „Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок
и не може да се менуваат со закон“.
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Загрижувачката практика на тајност при посвојувањата во Република Северна Македонија
и законската неможност посвоеникот да го открие идентитетот на својот биолошки родител е
причината поради која нашето законодавство треба да трпи измени во насока на решавање на
институционалната и законска игнорантност кон посвоените деца, особено во период кога кај
нив се јавува потребата за осознавање на своето генетско потекло.
Во таа смисла, дискриминирачкиот однос на македонскиот Закон за семејството кон
правото на детето да го знае потеклото треба да биде решен преку соодветни измени во насока на
гарантирање на ова право, особено преку укинување на забраната за пристап до информациите
што се однесуваат на потеклото и нивното класифицирање како „службена тајна“. Тоа може
да се постигне преку доделување обврска на соодветен национален орган, кој постапувајќи по
поднесени барања би овозможувал пристап до таквите информации.
Законските измени треба да се движат и во насока на регулирање на обврската родителите
посвоители да му соопштат на детето за фактот дека тоа е посвоено во најраната можна возраст,
но исто така преку законски измени треба да им се овозможи и пристап на посвоениците до
целокупната документацијата што се однесува на посвојувањето.
Во тој контекст, треба да се направат напори за прибирање колку што е можно повеќе
информации за идентитетот и потеклото на детето пред посвојувањето. Во поглед на законската
можност за бришење на стариот запис во матичните книги на родени, при што се бришат
податоците за биолошките родители, се врши промена на местото на раѓање и името на детето,
потребно е Законот за матична евиденција да претрпи измени на одредбите особено во членот
112 став 2, па наместо бришење, односно уништување на стариот запис, да се овозможи негово
соодветно архивирање и чување.
На патот кон ваквите промени, принципот „во најдобар интерес на детето“ треба да биде
водечки принцип во сите постапки и активности во кои детето е една од засегнатите страни.
Во таа смисла, треба да биде укината и забраната за утврдување и оспорување татковство и
мајчинство кога родителскиот однос настанал со посвојување.
И покрај тоа што оваа задача е тешка, особено затоа што мора да се одржува и да се
овозможи соодветен баланс помеѓу правото на детето да го знае идентитетот и правото на
приватност на родителот, потребно е итно постапување во насока на овозможување ова
меѓународно загарантирано и фундаментално право да може реално да се ужива.
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ВЛИЈАНИЕТО НА МЕДИУМИТЕ ВРЗ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВО
СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СОСТОЈБАТА
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Активното вклучување на децата во општествениот живот подразбира создавање
цел систем позитивни вредности што родителите, дури и да сакаат, не се во можност да им
ги овозможат, бидејќи растењето и созревањето во вистинската смисла на зборот е процес
со огромни потенцијали, кој бара континуирани вложувања не само од страна на членовите
на потесното семејство, туку и од поширокото општествено окружување. Кога зборуваме за
пошироко општествено окружување, овде, бездруго, мислиме и на медиумите, кои во поновата
историја се сметаат за едни од најмоќните и највлијателни креатори на перцепциите и ставовите
на јавноста во однос на важните општествени прашања. За разлика од порано, кога единствениот
извор на информации беа телевизиските/радиоприемници и печатените медиуми, денес
комуникациското окружување е препознатливо по доминантното присуство на електронските
медиуми во речиси сите сегменти од општественото живеење. Медиумскиот простор стана
толку моќна алатка во креирањето на перцепциите на пошироката јавност по повод сите
општествени случувања што речиси е незамисливо настан што на кој било начин го тангира
јавниот интерес да не биде проследен на мрежите за масовна комуникација во пишана или во
аудиовизуелна форма. Така, во услови на сеприсутно и континуирано влијание на технологијата
во општественото живеење, медиумите се сметаат за нераскинлива нишка помеѓу широкиот
аудиториум (во кој спаѓаат и децата) и медиумските содржини, кои во својата основа се производ
на отелотворувањето на начелото на јавен интерес.101 Сепак, емитувањето програми и какво било
инволвирање на децата на медиумските или комуникациски платформи заради промовирање и
развој на слободната мисла, а со цел задоволување на она што значи јавен интерес, понекогаш
може да биде спротивно на правото на приватност и заштита на интегритетот или, пак, да има
штетно влијание врз детската индивидуа, а тоа, пак, е директен повод за креирање заштитни
интервенции од страна на засегнатите општествени структури.102 Токму поради тоа, слободата
на изразување не е апсолутно загарантирана и подлежи на повеќе ограничувања,103 меѓу кои во
контекст на темата што е предмет на интерес, посебно значење имаат оние што се вршат поради
заштита на посебниот општествено-биолошки статус на децата како особено ранлива категорија,
лесно подложна на злоупотреба.
Во време кога технолошките достигнувања ги прават достапни информациите до повеќе
деца ширум светот, а со тоа се овозможува поголема партиципација во глобалниот проток на
информации, неминовна е потребата од анализирање на улогата на медиумите и комуникациското
окружување во социјалната трансформација на детскиот живот. Од ова произлегува и главата теза
101 Јавниот интерес во медиумскиот простор речиси секогаш се поврзува со интересите и потребите на граѓаните и е една од основните вредности на
демократски ориентираните општества. И покрај тоа што е сосема јасно какво е неговото значење во креирањето на јавните политики и овозможувањето
активно партиципирање на граѓаните при создавањето медиумски содржини, сепак до денес не постојат прецизна дефиниција и генерален консензус
околу тоа што точно претставува. Ова се должи на фактот што честопати, во зависност од општествените околности, развојните промени и политиките
што ги спроведува партијата на власт, врз одредувањето на овој поим влијаат различни и, неретко, спротивставени интереси. Токму поради тоа, јавниот
интерес се смета за динамична категорија чие дефинирање не е докрај заокружено, но сепак постојат одредени принципи врз кои е втемелен и се
задолжителни во неговото поимно детерминирање. Такви се обврската на медиумите, да обезбедат целосни, вистинити и релевантни информации, да
овозможат размена на идеи и критички ставови и да обезбедат репрезентативна слика на сите групи што ја сочинуваат општествената организација.
102 Како општ принцип, секое пласирање информации што се заштитени со правото на приватност мора сериозно да се одмери дали има оправдан
јавен интерес. Тоа е особено применливо во случаи во кои учествуваат децата и во кои е важно да се заштитат нивниот идентитет и личните податоци, а
се однесуваат, но не се ограничени на детали од нивниот приватен живот и семејните односи кога постои можност дека објавувањето на тие информации
може да ги загрози благосостојбата и достоинството на малолетникот.
103 Член 10 став 2 од Европската конвенција за заштита на човековите права (European Convention on Human Rights), Совет на Европа, 1950,
ратификувана од Р. Северна Македонија во 1997 година.
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врз која се базира истражувањето, а тоа е дека во современи услови на живеење, медиумскиот
простор во сите негови аспекти (позитивни и негативни) е исклучително значаен наратив во
креирањето на концептот на детството како транзит, односно премин во светот на возрасните. За
да се осознае неговото влијание во севкупниот процес на растење и социјализација, неопходно
е да се анализираат придобивките, но и негативните ефекти од изложеноста на децата на
различни форми на медиумско окружување достапни на денешниот степен на цивилизациски
развој. Дополнително, трудот треба да даде одговор на прашањето каде е местото на децата во
медиумскиот простор во 21 век и кои се ефектите од заштитните политики за регулирање на
аудиовизуелните медиумски услуги со цел остварување на концептот на детска благосостојба.
Во оваа насока, првенствено ќе биде направен краток преглед на правната регулатива
преку анализа на меѓународните и домашните документи што го уредуваат предметното прашање,
а во продолжение фокусот е ставен на позитивното/негативното влијание на медиумите врз
правата на децата и актуелните состојби во Република Северна Македонија, со посебен осврт
на пропустите и недоследностите што се јавуваат во практиката. Сосема на крајот се заклучните
согледувања што произлегуваат како логичен след на сите претходни видувања, ги сумираат
клучните сознанија и даваат одговор на прашањето зошто во демократски ориентираните
општества (во кои спаѓа и нашето) се особено важни разбирањето и доследното почитување на
правата на децата во секојдневното работење на медиумите.
Методолошката рамка на истражувањето претежно ја сочинуваат дескриптивниот,
емпирискиот, како и методот на анализа/синтеза, а делумно ќе се применуваат и методите на
генерализација и специјализација. Изведувањето на заклучните согледувања и формирањето
општи судови/ставови во врска со темата што е предмет на интерес ќе се вршат со помош
на индуктивно-дедуктивниот метод. Методологијата што ќе се користи треба да обезбеди
конзистентност и прецизност во правно-теоретскиот преглед на проблемот проследен со анализа
на состојбите во практиката, со цел да се создаде една заокружена тематска целина.
МЕЃУНАРОДНА И ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВО
МЕДИУМСКИОТ ПРОСТОР
Детските права во согласност со Конвенцијата за правата на децата на ОН104, а кои се
поврзани со нивната медиумска застапеност и влијанието што го имаат средствата за јавно
информирање врз нив, се состојат од право на слободно изразување мислење за сите прашања
што се однесуваат на децата,105 слобода на изразување и слобода да бара, да прима и да дава
информации и идеи од секаков вид,106 забрана за самоволно или незаконско мешање во приватниот
или семејниот живот на детето, домот или личната преписка, како и незаконски напади на
неговата чест и углед.107 Во член 17 од Конвенцијата се признава значајната улога на средствата
за јавно информирање и им се наложува на државите членки да му овозможат на детето пристап
до материјали и информации од различни национални и меѓународни извори, посебно оние чија
цел е унапредување на неговите социјални, духовни и морални добра и физичкото и менталното
здравје. За таа цел, се поттикнува и дисеминацијата на информации и материјали од социјален и
културен интерес на детето, а особено меѓународната соработка во производството, размената и
ширењето такви информации.
Одредбите од Конвенцијата, кои јасно и недвосмислено ги контекстуализираат детските
права во однос на одговорноста на медиумите за промовирање на добросостојбата на детето, се
доследно имплементирани и во правниот систем на Република Северна Македонија.108 Сепак, овде
мора да се нагласи дека иако домашната правна рамка генерално е усогласена со меѓународните
104 Конвенција за правата на детето (Convention on the rights of the child), ООН, 1989, ратификувана од Р. Северна Македонија во 1993 година.
105 Член 12 став 1 од Конвенцијата за правата на детето.
106 Член 13 став 1 од Конвенцијата за правата на детето.
107 Член 16 став 1 од Конвенцијата за правата на детето.
108 Со ратификацијата на Конвенцијата во 1993 година, тогашната Влада на Република Македонија се обврза да обезбеди исполнување и заштита
на правата на децата преку развивање долгорочни политики и обезбедување на неопходните капацитети и ресурси за таа намена. Во оваа насока, а
имајќи ги предвид законодавните реформи чија цел е усогласување на домашниот правен систем со меѓународните и европските стандарди, секоја
област, вклучително и онаа посветена на правата на децата и медиумите, е регулирана со сеопфатен систем на законодавство втемелен на одредбите од
Конвенцијата.
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стандарди, сепак постојат и недоследности во некои области на нормативното врамување, но и
незадоволителна примена на законските решенија во практиката (Давитковски и др., 2010, 5).
Основната заштита на правата на децата во овој домен е уредена со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги109 со кој изречно се забранува емитување програми што може
сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетните лица,
особено програми што содржат порнографија или непотребно насилство. Според законскиот
текст, за непотребно насилство се смета секое ширење текстуални, вербални и визуелни пораки
со кои во термини од програмата што им се достапни на малолетниците се глорифицираат
физички, вербални или психолошки облици на садизам или слични видови насилство што не
може да се оправда ниту преку контекстот на жанрот, ниту преку мотивите на драмското дејство
на прикажуваната програма.110 Забраната еднакво се однесува и на други програми за кои постои
веројатност дека би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на
децата, освен кога со примена на одредена техничка мерка или со оглед на временскиот период во
кој се емитуваат е обезбедено дека малолетните лица нема на вообичаениот начин да ги слушнат
или да ги видат тие програми.
Во насока на обезбедување дополнителна заштита, законодавецот оди чекор понатаму и
предвидува обврска за давателите на аудиовизуелни медиумски услуги при емитување вакви
програми во некодирана форма да обезбедат претходно акустично предупредување и можност
да бидат препознаени со помош на визуелни знаци во текот на нивното времетраење. Техничките
мерки, периодите на емитување, акустичното предупредување, визуелните знаци и начинот на
постапување на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги при емитување на програмите
наведени погоре со посебни акти ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги. Емитувањето детска порнографија е целосно забрането, додека, пак, порнографијата е
дозволена само во кодиран облик.
Сублимираниот преглед на законските решенија покажува дека заштитата на детските
права во Република Северна Македонија, а во контекст на темата што е предмет на интерес,
најчесто се ефектуира преку забрана за емитување содржини што може да му нанесат сериозна
штета на психофизичкиот и моралниот развој на малолетните лица, на тој начин што ваквите
содржини се вообичаено достапни на електронските медиуми, но со одредено ниво на заштита
(системи за верификација на возраста, внесување PIN-код и сл.) Денес, и покрај тоа што не
постои единствена дефиниција за тоа што се „содржини што може да нанесат сериозна штета“,
сепак, генерално, за такви се сметаат порнографските содржини, сцените на брутално насилство,
злоупотреба на опојни дроги или разни облици на криминално поведение.111 Притоа, основната
цел на законската регулатива е да обезбеди примарно ниво на заштита на малолетните лица,
односно да се обезбеди дека тие нема да ги гледаат или да ги слушаат овие програми во нормални
услови.
ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА МЕДИУМИТЕ ВРЗ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
Начинот на кој медиумите ги прикажуваат децата има особено влијание врз ставовите на
сите општествени чинители и креатори на заштитни политики посветени на детските права. Од
друга страна, еднакво е нивното влијание врз општествената перцепција за децата и одлуките
што се преземаат од нивно име и во случај кога не им посветуваат доволно внимание, односно
нивното претставување во медиумскиот простор го сметаат за помалку важно, па според тоа го
занемаруваат правото на детето да биде застапено во програмските содржини на начин што ќе се
пласираат информации во јавноста за неговите потреби, евентуални достигнувања и успеси или
ставови и размислувања во однос на прашања за кои се директно засегнати.
Имајќи го предвид горенаведеното, прашањето за влијанието на медиумите врз децата
и нивните права (позитивно и негативно) се наметнува како своевиден императив во правно109 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13 од 26.12.2013 г.).
110 Член 50 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
111 Во македонското законодавство за „содржини што може да нанесат сериозна штета“ се сметаат особено програмски содржини што вклучуваат
порнографија или непотребно насилство.
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политичкиот дискурс за концептот на детството во дигиталната ера (UNICEF, 2017, 7-11). Мора
да се нагласи дека влијанието на медиумите врз децата и нивните права за време на развојната
доба нема е секогаш ист интензитет. Тоа во најголема мера зависи од возраста што се јавува како
главна детерминанта на понатамошната вклученост на детето во медиумскиот простор. Имено,
додека детето е во најрана возраст и е целосно под закрила на членовите на потесното семејство,
најчесто се идентификува со нивниот модел на однесување, па така практикува поведенија
што во голема мера потсетуваат на оние на родителите. Неговиот пристап до содржини што се
пласираат во медиумите е целосно контролиран и ограничен, бидејќи секогаш се остварува во
присуство на возрасните членови на семејството и најчесто според нивен избор и убедување
(детски песни, цртани филмови или други анимирани серии).
Во подоцнежниот период од развојот на детето, кога функцијата на семејството како
примарна средина на заштита почнува да слабее, а детето развива припадност кон пошироката
микросредина, влијанието на медиумите станува значително поголемо. Во овој период децата
веќе имаат активен пристап до содржините што се пласираат на интернетот и другите платформи
за масовна комуникација што родителите не се во можност докрај да ги контролираат, па како
резултат на тоа почнуваат да создаваат нови претстави за животот и модели на однесување што
делумно ги потиснуваат претходно стекнатите навики и ставови. Ова е еден континуиран процес
што има доминантно влијание во адолесцентниот период, кога младата личност го оформува
сопствениот идентитет, најчесто создавајќи припадност кон одредени идеолошки ставови со
особено влијание врз начинот на размислување и врз однесувањето (Singer и Singer, 2001, 311312).
Досегашните искуства во Република Северна Македонија покажуваат дека поголем е
научниот интерес за негативното влијание на медиумите врз децата и нивните права, како и
нивното негативно претставување во медиумскиот простор. Потврда за ова се многубројните
информации што секојдневно се пласираат за деца жртви на насилство, експлоатација и
злоупотреба од различен вид, при што под закрила на начелото на јавен интерес и правото на
јавноста да биде информирана, а во отсуство на целосна контрола и регулација на содржините,
неретко се доведува во прашање интегритетот на детската индивидуа. Негативното влијание на
медиумите врз децата и нивните права најчесто се ефектуира преку зголеменото прикажување
насилство и нетрпеливост од различен вид, непристојни содржини, говор на омраза, продуцирање
детска порнографија итн. Од друга страна, за позитивните примери од застапеноста на децата во
медиумскиот простор се зборува значително поретко, а со тоа само се потврдува фактот дека и
покрај големите цивилизациски достигнувања, денес се уште не е востановена докрај практиката
за редовно промовирање афирмативни вредности и содржини што го подобруваат и го збогатуваат
процесот на растење (УНИЦЕФ – Институт за технологија во Даблин, 2007, 38). Позитивните
страни од вклученоста на децата во медиумскиот простор во ниту еден случај не смее да се
потценат, бидејќи тие веќе се сметаат за нужност во процесот на растење и социјализација.
Најчести придобивки од ваков вид се следењето и учењето креативни содржини од едукативен
карактер (детски песнички, документарни програми, анимирани серии, едукативни прилози),
развивањето критички став кон нештата, зајакнување на способноста за расудување (што е добро,
а што не), учење букви, бројки и слично. Особено значајни за споменување се и оние примери каде
што медиумите преку програми и содржини приспособени на возраста обезбедуваат проактивно
учество на децата во медиумскиот простор, со цел да им се даде можност да се изразат себеси
на смислен начин во врска со прашањата што ги засегаат. На ваков начин се создава перцепција
кај детето дека неговото мислење е важно и дека интересот на општествената заедница за него е
еднаков како оној за возрасните. Затоа, на глобално ниво, сè поголем е бројот на интересни групи
и медиумски организации што креираат можности за активно учество на младите на социјалните
и комуникациски платформи (Crowley и Moxon, 2017, 29-55). Ова е еден одличен пример што
Република Северна Македонија треба да го следи во напорите за промовирање активно учество
на децата во програмските содржини со позитивен предзнак, а кои разработуваат прашања што
директно ги засегаат и придонесуваат за ефектуирање на нивните потреби и интереси.
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КРИТИЧКИ ОСВРТ НА СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Кога станува збор за природата и организацијата на медиумското окружување во
Република Северна Македонија, во контекст на децата и нивните права, може да се констатира дека
денес се евидентни напорите за нивна заштита и унапредување, но сè уште постојат многубројни
пропусти што, за жал, се одразуваат директно на детската благосостојба. Првенствено, и
покрај забележливиот напредок во овој домен, евидентен е недостигот на реално, квалитетно и
социјално релевантно, медиумско покривање или проток на информации во врска со прашањата
за детските права, како и за состојбите во кои се наоѓаат децата. Ова во голема мера се должи
на фактот што и покрај еволуцијата на сфаќањата за концептот „Свет по мерка на децата“, се
уште недостасуваат креативна свест, стратегии, разработени механизми и мерки за уважување
и континуирано следење на детските предизвици, проблеми или состојби во кои се наоѓаат. Врз
ваквата состојба големо влијание има и патронизираниот став кон децата како целосно зависни
суштества што живеат под целосна закрила на семејството, па така идејата за следење на сите
состојби, кои водат кон унапредување или повреда на нивните права како посебни општествени
единки, честопати го губи примарното значење. Имајќи го предвид горенаведеното, сериозно
треба да се размисли за вложување во идејата за младински насочени новинари, специјализирани
во областа и ориентирани кон создавање/уредување посебни медиумски канали со содржини
посветени на децата и нивните права.
Друг момент за кој можеби најмалку се зборува, а е од извонредно значење за
унапредување на состојбите во оваа проблематика, е непостоењето формални модели за
консултирање/активно учество на децата при креирање на владините политики (Lansdown, 2001,
1-16). Ова е директна последица на недоволната координација помеѓу владините институции во
однос на политиките што ги засегаат децата, од една страна, и неефикасното користење на и така
ограничените буџетски средства наменети за активности за поддршка на децата, од друга страна.
Децата, кога им се даваат можност, неопходни информации и поддршка, може да остварат
значаен придонес во одлуките што влијаат врз нивното секојдневие (Lansdown, 2011, 5). Затоа,
креирањето на националните политики, без да се земат предвид нивните идеи и размислувања,
особено за прашања што директно ги засегаат, индиректно укажува на субмисивен став кон
детството и децата како зависни индивидуи без посебен идентитет. Еден од моделите што може
да има особен придонес во подобрувањето на ваквата состојба е соработката со невладините
организации преку организирање работилници, мрежи за комуникација, теренски посети и обука
(Angle et al., 2014, 8). Имено, ако граѓанскиот сектор претставува компонента од општественото
живеење, која ја поставува линијата на корелација помеѓу претставниците на власта и граѓаните
и претставува своевиден коректив на владејачките политики (Давитковски и др., 2011, 347-364),
тогаш неспорно е дека неговата улога има цел демократизација на општеството и воспоставување
медиумска култура што би одела во насока на зацврстување на граѓанската артикулација наспроти
власта.
Сведоци сме и дека етичките/професионалните стандарди за известување за правата на
децата или за состојби во кои децата се инволвирани на кој било начин не се практикуваат секогаш
и во сите ситуации каде што, според околностите на случајот, очигледно е дека тоа е потребно. Ова
во голема мера се должи на непостоењето посериозни обуки за специјализација на новинарите
за известување за детските права или за прашања во кои децата се директно инволвирани или се
засегната страна. Токму оваа слабост има најголемо влијание во остварувањето на секундарната
виктимизација кај деца жртви, бидејќи несоодветното известување во насока на предизвикување
сожалување за жртвата или сензационализам со цел поголема читаност/гледаност може да
предизвика стигматизација и трајни последици во натамошниот развој на детето. Ова е можеби
еден од позначајните моменти вреден за потенцирање во целокупната анализа на прашањето
за односот на медиумите кон децата, бидејќи грижата за децата не се покажува на тој начин
што тие трајно ќе се жигосаат како жртви на одредено насилство, злоупотреба или неповолни
општествени околности (сиромаштија, деца на улица, злоупотреба на детскиот труд и сл.).
Меѓународната федерација на новинари112 предвидува обврска за сите новинари да се
112 IFJ (International Federation of Journalists) е најголема светска организација на новинари основана во 1926 година со седиште во Брисел, Белгија.
Организацијата има цел да ги заштити и зајакне правата на новинарите, а истовремено работи на полето на солидарноста, социјалната правда,
работничките права, глобализацијата, демократијата и човековите права.

66

ПРАВА НА ДЕЦАТА

ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris) | издание 1

придржуваат до највисоките етички и професионални стандарди при известување за децата,
а истовремено да овозможат максимална можна дисеминација на информации во врска со
Конвенцијата за правата на детето и нејзините импликации врз извршувањето на независното
новинарство. Во оваа насока, најзначајните етички правила до кои треба да се придржуваат
сите медиуми кога известуваат за правата на децата се однесуваат на пласирање проверени и
вистинити информации и факти за настанот, при што секогаш треба да се земат предвид можните
последици од објавувањето материјали во кои се инволвирани деца; прикривање на идентитетот
на детето со цел заштита на приватноста и психофизичкиот интегритет во сите случаи кога се
известува за него, освен кога е во прашање јавен интерес; умереност, чувствителност и емпатија
кога се известува за прашања што се однесуваат на децата, независна проверка на информациите
добиени од децата без да се изложува на опасност детето што ги споделило тие информации итн.
Притоа, најдобрите интереси за секое дете треба да бидат заштитени над сите други интереси,
вклучувајќи и застапување за проблемите на децата и промовирање на нивните права. При
обидот да се утврдат најдобрите интереси за детето, потребно е да му се даде соодветна тежина
на правото на детето да ги искаже своите гледишта во согласност со неговата возраст и зрелост
(Тунева и Кока, 2016, 41).
Понатаму, и покрај тоа што во речиси сите демократски општества се воведени системи
на класификација за аудиовизуелните услуги (Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, 2019, 28-29), сепак во Република Северна Македонија, па и пошироко во регионот, за
жал, и натаму се следат програмски содржини што може да спаѓаат во некоја од категориите
содржини со штетно влијание врз малолетниците. Поради тоа, од суштинско значење е да се
работи на усовршување на примарните модели на заштита што треба да ги понудат самите
даватели на аудиовизуелни услуги во соработка со регулаторните тела, а потоа не треба да се
заборави и улогата на родителите како еднакво важни во остварувањето на заштитната функција.
Во оваа насока, неопходно е да востанови единствен и делотворен систем на класификација за
вакви содржини што доброволно би се почитувал и би се спроведувал од страна на сите даватели
на аудиовизуелни медиумски услуги.113
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Профилирањето и глобализацијата на медиумскиот простор како составен дел на
денешницата, несомнено, се една од главните карактеристики на современата култура кај младите
во меѓународни рамки. Во услови на постојана демократизација на општествените текови и
континуирано вложување напори за облагородување на концептот на детството, медиумите
треба да бидат препознатливи како позитивен промотор на детските права, а истовремено да
обезбедат заштита од содржини и практикување поведенија што значително го отежнуваат
процесот на афирмирање на младите како посебна развојна група со афинитети, потреби и
потенцијали, различни од оние на возрасните. Децата имаат право на медиуми што одговараат
на нивните потреби, ги рефлектираат нивните искуства, а при пласирањето информации за нив
ги споменуваат со должна почит и вреднување исто како и возрасните. Ова јасно имплицира
дефинирана обврска на општествените структури за заштита на најмладите од содржини што
негативно влијаат врз нивниот раст и развој и континуирана имплементација на мерки за
промовирање на нивната благосостојба.
Имајќи го предвид горенаведеното, најважен чекор во целокупното управување со
процесот е воведување реално применливи и проверени механизми за контрола и регулација
на содржините според возраста, со цел да се спречи следењето програми што децата, поради
степенот на развој, не се во состојба да ги разберат, па според тоа може лошо да ги интерпретираат
или да се поистоветат со одреден лик/настан, а со тоа би се довеле во директна опасност или,
пак, таквите програми се непристојни за гледање согласно востановените морални стандарди.
113 Основната цел на единствениот систем на класификација, без оглед дали преку изработка на база на податоци или некое друго практично средство,
е да овозможи лесна и директна идентификација на потенцијално штетните елементи во одредена програмска содржина, а со тоа ќе им се олесни на
давателите на аудиовизуелни медиумски услуги на крајот да донесат уредувачка одлука за тоа дали одредена содржината може да биде штетна за
малолетните лица и, доколку е така, како правилно да се класифицира. Воведувањето ваков систем е значајно, бидејќи досегашната практика покажа
дека аудиовизуелните куќи честопати имаат тешкотии во спроведувањето на квалификациските системи поради очигледен недостиг на разбирање во
рамките на индустријата за тоа како треба да се спроведе соодветна класификација на потенцијално штетната содржина.
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Заштитата на децата од штетното влијание на медиумите, во денешно време, особено добива
значење имајќи ги предвид зголеменото прикажување насилство, сè почестата застапеност
на говорот на омраза, продуцирањето детска порнографија, сексуалната злоупотреба на деца
преку средствата за масовна комуникација и други слични појави. Во тој поглед, од витално
значење е националните регулаторни тела да го преиспитаат начинот на работење и да го
приспособат своето дејствување на потребите на современото општество (Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, 2019, 19-20). Имено, во услови кога интернетот сè почесто
ги заменува традиционалните медиуми (радиото и телевизијата), се менуваат и општествените
очекувања во врска со регулаторната заштита што неизбежно треба да се приспособи на новите
трендови и да се развива во оваа насока. Овде не треба да заборавиме дека заштитата на децата
е интердисциплинарен концепт што бара вклучување на повеќе засегнати страни во процесот.
Така, колку и да се добро обмислени националните стратегии за регулација, заштитата не може
да биде делотворна или сеопфатна без ефективна меѓуинституционална соработка, фокусирани
напори за медиумска писменост, како и родителска одговорност.
Понатаму, од исклучителна важност е континуирано да се организираат обуки на
новинарите во областа на правата на децата со цел стекнување знаења и вештини за известување
за прашања што се однесуваат на младите и нивните права, но и за проактивно учество на
медиумските работници во креирањето афирмативни и конструктивни содржини со позитивен
предзнак, посветени исклучиво на децата. Еднакво важно во оваа насока е да се работи и на
поттикнување активно учество на децата во медиумскиот простор, а со тоа би се овозможило
да се изразат во јавноста на смислен начин за прашања што ги засегаат и да бидат активни
партиципиенти во одлучувачкиот процес кога станува збор за нивните интереси и права. Ова
посебно го нагласуваме, бидејќи од досега наведеното може да се заклучи дека напорите на
државата за заштита на детските интереси во доменот на медиумското работење се претежно
фокусирани на минимизирање на негативните влијанија на медиумите врз децата и нивните
права, а значително помалку се оние што го валоризираат позитивниот контекст од релацијата
медиуми – деца. Звучи парадоксално, но, од една страна, треба да се интензивираат обидите
за зголемено учество на децата во медиумскиот простор, а, од друга страна, треба да постои
обврската да се обезбеди заштита на децата од медиумска изложеност и експлоатација. Затоа,
добро обмислените стратегии и политики во чија основа стојат најдобрите детски интереси треба
да обезбедат баланс помеѓу овие две барања. Основната идеја е да се утврди кои се модалитетите,
мерките и политиките за заштита на децата од медиумска експлоатација, без притоа да се им
се ограничи учеството во медиумскиот простор, кое овозможува афирмација на позитивни
вредности и промоција на нивните права и интереси, но и користење на придобивките од брзиот
развој на технологијата со цел стекнување социјални вештини, знаења и поведенија. Само на
овој начин медиумите може да се наметнат како неприкосновени промотори на детските права
и активен партнер на општествените структури, кои според овластувањата што ги имаат се
најповикани да работат на имплементација на мерки за остварување на детската благосостојба.
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НЕПРИДРУЖУВАНИТЕ ДЕЦА БЕГАЛЦИ НИЗ ПРИЗМАТА НА
НОРМАТИВНАТА РАМКА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Непридружуваните деца бегалци се изложени на опасности во текот на нивната
миграција. Главното прашање што го поставува ова истражување е каде е местото на децата бегалци
во правниот систем, преку нивна концептуализација во бегалското право, како и терминолошкото
определување на тоа што претставува дете и детство и анализа на националната легислатива на
Северна Македонија посветена на непридружуваните деца бегалци. Постои значителна литература
во однос на определувањето и дефинирањето на терминот дете, како и историски сфаќања на
терминот детство. Во рамките на трудот се поттикнува универзалната примена на правата на
децата и се образложува постојната дихотомија помеѓу правата на детето и бегалското право.
Меѓународните документи посветени на децата бегалци подлежат на различни интерпретации
од страна на националните законодавства, што е круцијално при определувањето на нивната
положба и нивниот статус. Овој труд ги лоцира непридружуваните деца бегалци во нормативните
системи со фокус на националното законодавство на Република Северна Македонија. Во рамките
на трудот се обработуваат историските перцепции и современите дефиниции на термините дете
и детство, кои ги конструираат контурите на терминот дете и детските права во рамките на
Конвенцијата за правата на детето од 1989 година, потоа преминува на концептуализација на
децата во рамките на Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и определување на
непридружуваните децата бегалци преку претходно терминолошко разграничување на бегалец,
барател на азил и мигрант. Откако ќе се определи и ќе се дефинира терминот непридружувано
дете бегалец, се испитува нивната положба во рамките на нормативниот систем на Република
Северна Македонија низ призмата на стандардните оперативни постапки, со осврт на позитивна
практика во други држави во однос на третманот на непридружуваните деца бегалци.
Целта на овој труд е да обезбеди преглед на целокупната правна ситуација на
непридружуваните деца бегалци во домашното законодавство на Република Северна Македонија.
Истражувањето се заснова на користење стручна литература и анализа на имплементацијата на
Конвенцијата за правата на детето од 1989 година и Конвенцијата за статус на бегалците од 1951
година во рамките на позитивното право што директно или индиректно ги опфаќа децата бегалци
и баратели на азил. Од стручна литература, посебно значење имаат делата во кои се образложува
врската помеѓу бегалското право и децата, а истовремено се согледуваат термините детство и
дете од историска перспектива.
ДЕФИНИРАЊЕ НА ДЕЦАТА И НИВНОТО ДЕТСТВО
„На секое дете му треба безгрижно детство, детство што е целосно
ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба. На децата им треба
основа за фер шанса за секое од нив да опстане, да напредува и да го достигне
својот целосен потенцијал.“114
(Уницеф, Северна Македонија)

114 Уницеф, Детска заштита. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/детска-заштита
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1. Контурите на поимот „дете“
Според Конвенцијата за правата на детето, под терминот „дете“ се подразбира секое
човеково суштество што не навршило осумнаесетгодишна возраст, освен доколку врз основа
на закон што се однесува на детето не се стекне предвремено полнолетство115. Исклучокот
при определувањето на терминот дете може да претставува основа за разлики во однос на
дефинициите, кои ги прифаќаат националните законодавства, што го доведува во прашање
универзалниот карактер на детските права. Се поставува прашањето како може Конвенцијата за
правата на детето да има универзален карактер кога постојат различни интерпретации во однос
на основните дефиниции и различното определување на дефиницијата дете според варијации во
возрасната граница.
Во однос на поимот дете, може да се најдат различни дефиниции во рамките на
меѓународното право. Се појавуваат повеќе исклучоци од дефиницијата во меѓународни
документи при регулирање одредени ситуации во кои може да се пронајдат децата. Па така,
Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот бр. 138 се однесува на минималната
возраст на воспоставување работен однос, која не може да биде помала од возраста на
задолжително образование, односно 15, а под определени околности и во случајот на државите
во развој, минималната возраст може да достигне и 14 години116. Овде се забележува поместување
на возрасната граница. Истовремено, минималната возраст за кривична одговорност флуктуира
во зависност од националните законодавства и политиката на државите во однос на децата, како и
нивниот пристап во однос на обврските кон Конвенцијата за правата на детето. Неконзистентноста
во правната интерпретација на одредбите во меѓународното право го повлекува и прашањето
за определување на периодот наречен детство. Терминолошките поединости може да бидат од
огромно значење за правното определување. Според мислењето на Вучковиќ Шаховиќ, Доек
и Зерматен, „правото е подложно на различни интерпретации, затоа бара асистенција од други
дисциплини, а кога станува збор за зрелоста, секое дете има свој ритам на развој, па се препорачува
индивидуалистички пристап на процена“ (2012, 9).
Постојат и разлики во однос на ратификацијата. Конвенцијата за правата на детето од
1989 година претставува еден од најратификуваните документи во историјата на светот, при
што од самиот почеток претставува инспирација на државите да ги променат своите политики и
закони во насока на обезбедување основна егзистенција и заштита на децата од експлоатација и
насилство, како и нивна партиципација117. Притоа, државите што не ја ратификувале КПД, како
што се САД, Сомалија и Јужен Судан, не се обврзани на нејзина имплементација. Кога станува
збор за ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето, според УНИЦЕФ:
„И покрај завидниот прогрес, Конвенцијата сè уште не е целосно имплементирана
или широкопозната и разбрана. Милиони деца продолжуваат да страдаат од
кршење на нивните права кога им е забранета соодветна здравствена заштита,
исхрана, образование и заштита од насилство. Детството продолжува да се
прекинува кога децата се принудени да го напуштат училиштето, да доаѓаат
во судир со законот, да стапат во брак, да војуваат во војни или да бидат
затворани во затвори за возрасни.“118

115 Комисија за човекови права на ООН, Конвенција за правата на детето, 7 март 1990 година, E/CN.4/RES/1990/74. Пристапено на 15 октомври 2020
г.: https://https://www.refworld.org/docid/3b00f03d30.html
116 Конвенција на Меѓународната организација на трудот бр. 138.
117 UNICEF: What is the Convention on the Rights of the Child? Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.unicef.org/child-rights-convention/whatis-the-convention
118 UNICEF: What is the Convention on the Rights of the Child? Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.unicef.org/child-rights-convention/whatis-the-convention
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2. Детството од Платоновата tabula rasa преку Лок, Русо и Кант, сè до Конвенцијата за
правата на детето
Парадигмата на студии за детството претрпела промени преку мислите на познати
социолози и филозофи, а истовремено и преку сфаќањата за периодот што се нарекува детство.
Во своето дело Детството низ вековите објавено во 1962 година, Филипе Ариес презентира
детален историски преглед на теоретичари што го проучувале детството, – низ делата на Лок, Русо
и Кант потенцира дека до добата на просветителството, односно пред 17 век, децата се сметале
за сопственост на родителите (Арнолд, 2018, 19). Во делата на овие филозофи и теоретичари се
потврдува способноста на децата да расудуваат, но со претходна култивација во процесот на
образование, односно Кант нагласува дека децата се водат од импулс и игра што треба да научат
да ги контролираат, Русо ја нагласува потребата за заштита на децата од грешните патишта и
злобата во општеството, додека, пак, Лок се надоврзува на Платон дека децата се tabula rasa и
потребно им е образование, а притоа сите ја согледуваат способноста на децата да дејствуваат
(Ibid., 21). Ваквата историска рамка покажува дека постои одредено поместување во статусот на
децата од објекти на правото до агенти што имаат капацитет да го разберат значењето на своите
постапки, но со претходно образование и насоки од страна на возрасните. Постои тенденција да
се зборува за активната улога на децата во правото, но истовремено, како што нагласува Арнолд
(2018), и тенденција да не им се доделува целосен капацитет да дејствуваат самостојно. Ваквата
определба е значајна при концептуализацијата на децата во рамките на бегалското право, која ја
прави Арнолд (2018) и не се заснова на фундаментите на дефиницијата за бегалец, туку воведува
пристап низ призмата на детските права преку 3П-пристапот (заштита, обезбедување, учество)119.
Определувањата на терминот дете и детство претставуваат значајна појдовна точка во однос на
ваквиот пристап, бидејќи според мислењето на Арнолд (2018), најчесто фокусот се ставал на
заштита и на обезбедување, а постоело двоумење околу давање моќ на одлучување на децата,
односно нивен третман како носители на сопствените права, што се променува со појавата на
Конвенцијата за правата на детето од 1989 година. Поради неконзистентност во дефинирањето на
овие два поими, не може да зборуваме за универзално регулирање на детските права, но постои
простор за арбитрарност во националните механизми.
Значаен концепт во дебатата за детството е концептот на социологија на детството, кој се
спомнува во публикацијата на Праут и Џејмс во Велика Британија. Овој концепт фундаментално
ги опфаќа и ги надградува сите историски сфаќања за детството, но истовремено, на повторно
разгледување ја поставува можноста децата да се третираат како субјекти на правото. Според
мислењето на Џејмс и Праут (1990, 29):
„Покрај нашето признание дека децата се активни социјални битија, во
огромна мера нивните животи се ограничени и определени од страна на
возрасните, истовремено ретко постојат инстанци каде што децата се свои
застапници. Напротив, децата не учествуваат во сите политички, образовани,
правни и административни процеси што влијаат врз нив.“
Третманот на децата како објекти на правото ги ставал во пасивна позиција, без можност
да остварат партиципаторни права, кои, според мислењето на Арнолд (2018), имаат огромно
значење при нивната концептуализација во рамките на Конвенцијата за бегалци. Џејмс и Праут
зборуваат за социологија на детството заснована на структура и агенција, односно конструкција
на детството како социјална институција, но истовремено активно учество на децата во рамките
на определени ограничувања (1990, 27). Идејата за доделувањето на децата делумен статус
на субјекти на правото е зајакната со појавата на Конвенцијата за правата на детето со која се
гарантира правото на учество на децата во донесувањето одлуки.

119 3P Approach: provision, protection and participation (англ.).
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ДЕЦАТА ВО РАМКИТЕ НА БЕГАЛСКОТО ПРАВО
„Децата бегалци ги изгубиле своите домови, но не смееме да дозволиме да ја
изгубат својата иднина.“120
До 2018 година, околу 31 милион деца околу светот биле принудени да мигрираат од
своите домови, од кои 13 милиони биле бегалци, еден милион регистрирани баратели на азил,
додека, пак, 17 милиони биле принудени да ги напуштат своите домови и да мигрираат во
други делови на нивната држава121. Се претпоставува дека бројот на деца бегалци е значително
поголем. Не може прецизно да се определи со оглед на тоа што децата најчесто се регистрирани
под барањата за азил на родителите или, пак, нивната миграција останува неевидентирана. Иако
евидентираните статистички податоци бележат висок број деца бегалци, од кои значителен дел
се непридружувани, нивното отсуство во рамките на бегалското право е забележително. Според
мислењето на Арнолд (2018), ваквата ситуација се должи на постојаната дихотомија помеѓу
правата на детето и миграционото или, попрецизно, бегалското право.
1. Разграничување на поимите мигрант, бегалец и барател на азил
Терминолошки, потребно е да се направи разграничување помеѓу тоа што претставува
мигрант, а што бегалец и барател на азил. Меѓународната организација за миграции под терминот
мигрант подразбира секое лице што преминува граници или мигрира во рамките на една држава
на место различно од вообичаеното место на престој, независно дали станува збор за присилна
или за волонтерска миграција, при што не го имплицира статусот на лицето122. Под терминот
барател на азил се подразбира индивидуа што бара меѓународна заштита, при што во држави
со индивидуализирани процедури, барател на азил е оној за чие барање сè уште не е донесено
решение за давање меѓународна заштита, а секој барател на азил на крајот нема да биде признаен
како бегалец, но секој бегалец првично е барател на азил123. Притоа, терминот бегалец е определен
во рамките на Конвенцијата за статус на бегалци од 1951 година. Бегалец претставува „некој што
не е во состојба или не сака да се врати во неговата земја на потекло поради основан страв од
прогон врз основа на неговата раса, религија, националност, членство во одредена социјална
група или политичко мислење“.124
2. Децата во рамките на Конвенцијата за статус на бегалците од 1951 година
Во делото Меѓународно бегалско право и социоекономски права: Засолништво од
депривација, Мишел Фостер забележува дека во позадина на креирањето на Конвенцијата за
статус на бегалците од 1951 година се наоѓаат граѓански и политички права што претпоставуваат
активно учество на субјектите на правото (Арнолд, 2018, стр. 4), па затоа во однос на тоа како
општеството ги перципира децата и го дефинира периодот на детството остава последици врз
нивната концептуализација во рамките на бегалското право. Во правните случаи на децата
бегалци постои тенденција да преовладуваат економски и социјални права поради практиката
децата да се опсервираат како објект на заштита (ibid). Во рамките на дефиницијата за лица што
се квалификуваат како бегалци, елементите што треба да бидат исполнети подразбираат субјекти
на прогон, па затоа, за да може децата да се определат како бегалци, потребно е да бидат субјекти
на сопствените права (Арнолд, 2018, стр. 5).

120 ONE – Глобална кампања да се искорени екстремна сиромаштија и да се обезбеди достоен живот. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.
one.org/us/blog/the-importance-of-refugee-education/
121 УНИЦЕФ, Миграција на децата. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/
122 Меѓународна организација за миграции. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.iom.int/who-is-a-migrant
123 Amnesty International: What’s the difference between a refugee and an asylum-seeker? Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.amnesty.org.au/
refugee-and-an-asylum-seeker-difference/
124 Конвенција во врска со статусот на бегалците 1951 година, чл. 1.
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3. Дефиниција на поимот непридружувани деца бегалци
Под терминот непридружувани деца бегалци се подразбира деца што мигрираат во
отсуство на родител или законски/вообичаен старател. Секое лице што е задолжено да се грижи
за детето во претходна правна постапка, а притоа не е еден од родителите на детето, претставува
законски старател. Меѓутоа, доколку станува збор за некој што го прифатила заедницата, според
традиција или практика, да обезбеди дневна грижа, заштита и надзор на дете без претходно
спроведување законска постапка Меѓуагенциска работна група за непридружувани деца, таквото
лице го нарекува „вообичаен“ старател125.
4. Непридружуваните деца бегалци како ранлива категорија
Непридружуваните деца бегалци се изложени на опасности и трауматични искуства
во текот на миграциската рута. Поради самиот факт што патуваат без придружба на родители
или старатели, може да станат жртви на шверцување, кражби, насилство на гранични премини
и други видови сексуално, психолошко и физичко малтретирање, трудова експлоатација,
воена регрутација и притвор.126 Се поставува прашањето зошто нивните семејства дозволуваат
да патуваат сами. Постојат различни причини за нивната миграција, од бегство во време на
конфликт и присилно одвојување од семејството, ограничени семејни финансии, сè до потрага
по подобар живот127. Во практиката може да се забележат и случаи на разделени деца бегалци,
кои го започнале патувањето во придружба на своите родители или старатели, но во текот
на миграцијата, поради определени околности, биле одделени. За разделени деца бегалци се
сметаат децата што се раздвоени од своите родители и старатели, но може да бидат во придружба
на други членови на фамилијата128. Без оглед на тоа дали станува збор за разделени или за
непридружувани деца бегалци, потребно е државите да имплементираат легислатива со која
ќе обезбедат психосоцијална и правна поддршка, услови за интеграција, едукација и активно
учество на децата во процесот на донесување одлуки.
НЕПРИДРУЖУВАНИТЕ ДЕЦА БЕГАЛЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Двата значајни меѓународни документи за статусот и правата на непридружуваните
деца бегалци се Конвенцијата за правата на детето од 1990 година и Конвенцијата за статусот
на бегалците од 1951 година и нејзиниот протокол од 1967 година. Со ратификацијата на овие
документи, Република Северна Македонија презеде обврска да ги имплементира нивните
одредби. Во рамките на националното законодавство, од огромно значење е Законот за азил и
привремена заштита, кој ги регулира условите и процедурите за признавање меѓународна заштита
и предвидува социјална заштита за бегалците, заменет со Законот за меѓународна и привремена
заштита од 2018 година.
Од претходно наведеното може да се заклучи дека децата бегалци подлежат на
нормативната регулатива што ги опфаќа генерално бегалците. Со цел да се обезбеди доследна
примена на правата на децата и согласно основите во Конвенцијата за статусот на бегалците од
1951 година, да може да се избегнат правните празнини при доделувањето меѓународна заштита,
потребно е да се концептуализираат непридружуваните деца бегалци како потенцијални субјекти
на прогон. Доколку државата ги смета за носители на сопствените права, може да зборуваме за
нивно дефинирање во рамките на Конвенцијата за статус на бегалците.

125 Меѓуагенциска работна група за непридружувани и одвоени деца, Алтернативна нега во итни случаи. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://
resourcecentre.savethechildren.net/node/7672/pdf/ace_toolkit_0.pdf
126 European Parliament (2016). Vulnerability of unaccompanied and separated child migrants, стр. 1 Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595853/EPRS_BRI(2016)595853_EN.pdf
127 IOM UN Migration: Protection of Children in Migration. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://eea.iom.int/protection-children-migration
128 Save the Children and UNHCR (2004) Separated Children in Europe Programme „STATEMENT OF GOOD PRACTICE“, стр. 2. Пристапено на 15
октомври 2020 г.: https://www.unhcr.org/4d9474399.pdf
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1. Стандардни оперативни постапки
Поради високиот број непридружувани деца бегалци што мигрираат низ Северна
Македонија, во 2015 година беа воведени стандардните оперативни процедури од страна на
надлежните органи врз основа на постојните препораки и принципи во меѓународното право.
Мисијата на стандардните оперативни процедури опфаќа заштита на непридружуваните и
разделени деца бегалци од нивното влегување во државата, попратно во текот на процедурата
за признавање на правото на азил, нивното сместување во транзитните и прифатните центри и
процесот на интеграција. Донесени се шест стандардни оперативни процедури што претставуваат
водилки во текот на постапката со децата од нивниот иницијален контакт со службено лице,
па сè до процесот на интеграција откако претходно ќе биде признаено правото на меѓународна
заштита.129 По идентификацијата на непридружуваното дете, се преминува кон прибирање
иницијални информации во присуство на преведувач, доколку е потребно, проследено со
назначување старател и со определување правен полномошник со цел да се заштитат правата
и интересите на детето, и се пристапува кон укажување првична помош и згрижување, а
истовремено стандардните оперативни процедури ја определуваат и можноста за семејно
обединување, доколку не е спротивна на правата и интересите на децата, и постапување во
случај на импликација на децата во кривични постапки.130 Непридружуваните деца баратели на
азил се сместуваат во безбедното живеалиште за луѓе од ранливите групи во Прифатниот центар
за баратели на азил во Визбегово во Скопје.131 Меѓународните документи што ги заштитуваат
интересите на децата, нивните права како деца и, генерално, човековите права предвидуваат
целосна социјална заштита, здравствена заштита, образование и обезбедување правилен развој
на децата, па затоа во процедурите со непридружувани деца бегалци е потребна соработка на
повеќе институции и меѓународни организации во постапување со децата и остварување на
нивните загарантирани права.132
2. Постапување со непридружувани деца бегалци
Во однос на имплементацијата на стандардните оперативни процедури постојат
определени податоци и аналитички извештаи со кои може да се увидат состојбата и
неправилностите во третманот на непридружуваните деца бегалци. Во рамките на извештајот
за социјална заштита на непридружуваните деца бегалци на територијата на Република
Северна Македонија, засновани на информации од разговори со домашни и меѓународни
организации, се критикува третманот и заштитата на овие деца, со посебен акцент на лошата
идентификација и упатувањето за помош, притоа се уважува постоењето законски процедури,
но се карактеризираат како бавни, па често се случува во практиката непридружуваните деца
бегалци да ја напуштат државата без комуникација со законските старатели.133 Долгите законски
процедури и недоследната заштита на правата на децата може да ги постави непридружуваните
деца во правен лавиринт и нивниот живот во лимбо, па наместо да им биде укажана помош и
да бидат згрижени, ја продолжуваат својата миграција сметајќи дека она што го бараат ќе го
пронајдат во друга држава.
Во рамките на Конвенцијата за правата на детето се гарантира правото на образование
на децата, но овој документ не подразбира изречна забрана за лишување од слобода на децата.
Според меѓународните препораки и принципот на најдобар интерес на детето, потребно е да се
разгледуваат алтернативни мерки, додека, пак, лишувањето од слобода се смета за крајна инстанца
и согласно чл. 37 (c), доколку детето е лишено од слобода, надлежните органи се обврзуваат
да постапуваат согласно неговата возраст и да биде одвоено од возрасните. Недостигот на
образовани програми и практиката на лишување од слобода на непридружуваните деца бегалци
претставува системски проблем во Република Северна Македонија.134
129 Стандардни оперативни процедури. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/SOP-za-postapuvanje-so-nepridruzuvani-deca-stranci.pdf
130 Ibid.
131 Отворена Порта/Ла Страда: Социјална заштита на бегалците во Македонија прикажана преку нивните лични приказни од западнобалканската
маршрута од 2015/2016 г. (2019), стр. 19. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: http://lastrada.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/Priracnik-MK-za-web.pdf
132 Zeldin, W. (2007) Children’s Rights: International Laws. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: -s://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php
133 Отворена Порта/Ла Страда: Социјална заштита на бегалците во Македонија прикажана преку нивните лични приказни од западнобалканската
маршрута од 2015/2016 г. (2019), стр. 19. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: http://lastrada.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/Priracnik-MK-za-web.pdf
134 Ibid.
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3. Практиката во Мексико – Каса Алијанса
Според препораките за алтернативна грижа на деца, треба да се настојува сместување на
непридружуваните и разделени деца бегалци во мали резиденции со мал број деца, каде што може да се
почувствува семејна атмосфера и децата да ги добијат потребните нега и грижа што ги заслужуваат.135
Како позитивна практика се истакнува работата на Каса Алијанса136 во Мексико, која активно се
насочува кон згрижување на непридружуваните деца бегалци, но и нивен професионален развој и
интеграција во државата, при што сместувачките капацитети не претставуваат привремена станица,
туку место за примарна грижа, едукација и преодна етапа кон осамостојувањето на децата.137 Целта
на ваквиот систем е најпрво да ги згрижи децата, па да им помогне да се привикнат на средината,
културата и јазикот и да излезат од културниот шок проследен со потенцијални трауматични искуства,
а потоа да им овозможи стекнување професионални вештини и образование за подобро чекорење во
светот на возрасните. Со цел да се обезбедат заштита и грижа за децата што се одвоени од нивното
семејство, потребно е уште во етапата на примарна грижа повторно да ја почувствуваат топлината на
домот и засолништето, па токму затоа на Каса Алијанса може да се гледа како на позитивна практика.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Определувањето на непридружуваните деца бегалци во правото произлегува од нивната
концептуализација во рамките на Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година, преку
дефинирањето на детството и историските дебати за признавање на нивниот субјективитет и
способност за донесување одлуки. Непридружуваните деца бегалци се присутни во нормативната
рамка на Република Северна Македонија, но проблемите се согледуваат во нивната ефективна
примена. Со ратификацијата на Конвенцијата на правата на детето од 1989 година и Конвенцијата
за статусот на бегалците од 1951 година се поставуваат темелите на правата на децата, со посебен
акцент на непридружуваните деца бегалци. Иако националната легислатива ја определува положбата
на непридружуваните деца бегалци, потребно е да се работи на нејзина комплетна имплементација во
сите фази на постапување со непридружуваните деца бегалци. Децата бегалци се изложени на опасни
и трауматични искуства во текот на нивната миграција, па затоа е потребно доследно почитување на
правата на децата на национална и на меѓународна сцена.
Непридружуваните деца бегалци и баратели на азил во практиката имаат потреба од
ефективна заштита, обезбедување психосоцијална поддршка и партиципација во донесувањето на
одлуките што се однесуваат на нивната иднина, права што се предвидени во рамките на усвоеното
законодавство и ратификуваните меѓународни документи. Овие права се неопходни за успешно
комплетирање на нивното образование и нивната интеграција. На национално нивно, потребна е
доследна имплементација на усвоената законска и подзаконска рамка и заемна соработка помеѓу
сите актери вклучени во работата со непридружуваните и разделени деца бегалци. Истовремено,
неопходна е заемна комуникација на меѓународно ниво во процесот на отстранување на сите
контрадикторности при гарантирањето на основните права на непридружуваните деца, особено во
делот на нивна партиципација во донесувањето на одлуките за нивната иднина. Споделувањето и
имплементацијата на позитивни практики во различен контекст е неопходно заради константно
подобрување на положбата на непридружуваните деца бегалци и промена на постојната практика.

135 Движење напред: Спроведување на Упатството за алтернативна грижа за децата. Пристапено на 15 октомври 2020 г.: https://www.alternativecareguidelines.org/MovingForward/tabid/2798/language/en-GB/Default.aspx
136 Каса Алијанса (анг. Casa Alianza) во Мексико претставува институција за приватна помош основана во 1988 година од адвокатот и филантроп
Луис Крил Карера. Во рамките на нивната мисија се опфатени 120 момчиња, девојчиња и адолесценти од 12 до 18-годишна возраст, кои се напуштени
и ситуирани во социјалниот систем и чија основна грижа била изоставена или повредена, претрпеле злоупотреба, насилство, биле жртви на трговија
со луѓе, сексуална и трудова експлоатација, или непридружувани деца бегалци. Деца и адолесценти што поради некоја причина или околност биле
принудени да преживуваат на улиците. Оваа иницијатива создава услови и безбедно место за живеење, каде што може да го развиваат својот план за
животот во иднина. Вакви иницијативи се забележани и во други држави во светот.
137 Каса Алијанса. Пристапено на 15 октомври 2020 г: https://www.covenanthouse.org/casa-alianza/casa-alianza-mexico
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јавно право и правото на интелектуална сопственост.

РАБОТНИЦИТЕ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
(ПРВ ДЕЛ)
„Правото на работа треба да биде постојан потсетник дека економијата и државата
се тука за да им служат на луѓето, а не обратно. […] Правилата на работните односи
може и мора да добијат позначајно место во сферата на човековите права.“
Гај Мандлак (2017)138
ВОВЕД
Дали воопшто e можно да се зборува за човекови права доколку се исклучи корпусот
на права што треба да ги има работникот со засновањето работен однос (Arendt, H., 2013)? Не,
затоа што работата е поврзана со егзистенцијата (Arendt, H., 2013), заработувачката (Murphy,
J. B., 1993), личното остварување (Mundlak, G. 2007, 189), достоинството (Arendt, H. 2013, 136144) и социјалната вклученост?139 Да, бидејќи правата од работа се предмет на договорен однос
(Mantouvalou, V., 2012., 151-172, 168-171), имаат различен развој од човековите права (Seidman,
G. W., 2007, 348-350) и не може да се сметаат како неотуѓива припадност на човекот?140 Овие
прашања се предмет на повеќедецениска, пред се, теоретска141 дебата што има значителни
импликации за милиони луѓе ширум светот. Одговорите на овие прашања може да дефинираат
кој се ќе се смета за „работник/работничка“ и да одредат кои заштитни механизми им стојат на
располагање на вработените (Mantouvalou, V., 2012, 171-172).
Едната група академици и практичари ги изедначуваат работничките и човековите
права поради тоа што сметаат дека работниот однос е неизбежно поврзан, меѓу другото, со
правото на живот, слободата, правото на приватност, слободата на мислење, изразување,
собирање и здружување, и забраната за дискриминација, мачење, ропство и принудна работа.
Од друга страна, втората група сметаат дека станува збор за различни области и дека со самото
тоа што се дискутира за „однос“, работникот и работодавачот имаат значителна договорна
слобода да ги уредат правата и обврските или да го откажат работниот однос доколку не им се
допаѓа договореното.
Сепак, двете спротивставени групи се согласуваат дека трудот и човековите права имаат
многу заеднички елементи (Mantouvalou, V., 2012, 167-172), иако дејствувањата на различни
групи активисти сè уште остануваат поделени.142 На пример, ропството и дискриминацијата
често продолжуваат да се третираат речиси исклучиво како проблеми од доменот на човековите
права,143 додека, пак, неисплаќањето плати и забраните за штрајкови остануваат во сферата на
синдикалните активности.144 Покрај тоа што е очигледна поврзаноста помеѓу двете подрачја,
тезата за „слободно“ уредување на односите е неодржлива кога ќе се видат податоците за
работничките права и за распределбата на доход.145 Така, лесно се забележува дека огромно
138 Mundlak, G. (2007). The right to work: Linking human rights and employment policy. International Labour Review, 146 (3‐4), 189-215, 211-212.
139 Арент, Мандлак и Марфи се дел од авторите што сметаат дека поради овие карактеристики, правата од работен однос неизбежно влегуваат во
корпусот на основни човекови права.
140 Мантовалу и Сидман се дел од авторите што ги изнесуваат аргументите зошто работничките права, сосема спротивно од ставот на првата група
автори, не треба да се сметаат за човекови права. Притоа, Мантовалу само ги изнесува аргументите што постојат во литературата, но не го зазема тој
став.
141 Подетално во Mantouvalou, V. (Ed.). (2015). The Right to Work: Legal and Philosophical Perspectives, Bloomsbury Publishing.
142 Подетално објаснето во Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). International human rights. Routledge.
143 Повеќе може да се види во Williams, E. (2014). Capitalism and slavery. UNC Press Books.
144 Повеќе во Bellace, J. R. (2014). The ILO and the right to strike. International Labour Review, 153(1), 29-70.
145 Добар опис и споредба во Sabelhaus, J., & Volz, A. H. (2020). Social Security Wealth, Inequality, and Lifecycle Saving. Measuring and Understanding the
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мнозинство на вработените што се жени, мигрант(к)и и/или малцинства имаат „нетипични“
договори за вработување со голема доза на непредвидливост146 и дека тие групи лица се
истовремено најсиромашните во однос на примањата.147 Ако се земе предвид дека токму тие
луѓе се најчесто и првите жртви на прекршувањата на човековите права,148 станува јасно дека
работничките и човековите права се дел од истиот спектар и дека само заедничка акција може да
донесе подобрувања.149
Овој труд ја потенцира важноста за регулирање на таквите прашања како одлучувачки
елемент за односите помеѓу работниците, работодавачите и државата. Токму тие причини ја
наметнуваат потребата за отворање на ова прашање во македонски контекст, за разгледување
на можностите за поднесување апликација до Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) со цел
заштита на одредени работнички права и за овозможување јасен приказ на опфатот на членовите
од Конвенцијата. Поради уредувачки ограничувања, овој прв дел ги анализира одредбите и
јуриспруденцијата заклучно со член 6 од ЕКЧП.
РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА И ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ПРАВЕН КОНТЕКСТ
Прашањето за категоризацијата на работничките права се поставува во контекст на
меѓународните договори што нашата држава се обврзала да ги почитува.150 Пред сè, Европската
конвенција за заштита на човековите права и основни слободи (ЕКЧП) врз основа на која
државите членки на Советот на Европа,151 вклучително и Македонија,152 се обврзуваат да им ги
обезбедат основните граѓански и политички права на нивните државјани (Sweet, A. S., & Keller,
H., 2008, 3), но и на сите лица што се под нивна надлежност.153
Главен предмет на истражување на овој труд154 е токму делот што посочува на тоа дека
Конвенцијата ги заштитува, пред сè, граѓанските и политичките права,155 иако според својот
карактер и име ги штити општочовековите права156, кои би требало да бидат дефинирани од
страна на државите членки.157
Со оглед на тоа што Конвенцијата не содржи ниту еден член што е наменски посветен
на правата и обврските што произлегуваат од работните односи,158 одговор во однос на дилемата
каков статус имаат работничките права според ЕКЧП треба да даде ЕСЧП. Судот во Стразбур е
основан за да го надгледува придржувањето кон Конвенцијата од страна на земјите потписнички
(Helfer, L. R., 2008, 125-159, 125-127), но со својата судска практика го дефинира и обемот на
заштита на одредени права во сегменти од сите области (Helfer, L. R., 2008, 128-131), вклучително
и работните односи.159 Досегашната јуриспруденција на судот покажува дека членовите 2,160 6,161
Distribution and Intra/Inter-Generational Mobility of Income and Wealth. University of Chicago Press.
146 „Нетипични“ во однос на стандардот на договор за вработување на неопределено време. Овие договори најчесто се склучуваат на неколку месеци
до една година, со што работникот или работничката се држат во постојана неизвесност во однос на (не)продолжувањето на работниот однос.
147 Детален осврт на темата може да се види во Kabeer, N. (2016). Leaving no one behind: the challenge of intersecting inequalities. ISSC, IDS and UNESCO,
Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, World Social Science Report, 55-58.
148 На пример, повеќе може да се види во Donnelly, J. (2013). Universal human rights in theory and practice. Cornell University Press.
149 Оваа идеја е поконкретно доловена во Davidov, G., & Langille, B. (Eds.). (2011). The idea of labour law. Oxford University Press.
150 Постојат повеќе меѓународни договори што може да бидат од интерес во однос на македонскиот контекст, како што е, на пример, Меѓународниот
пакт за економски, социјални и културни права (МПЕСКП), но поради предметот на овој труд, вниманието ќе биде насочено кон ЕКЧП.
151 Совет на Европа, Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, заедно со протоколите 1-14, потпишана на 4 ноември
1950 година во Рим, ЕТС 5, во сила од 3 септември 1953 година.
152 Република Македонија ја ратификувала Европската конвенција за човекови права и основни слободи на 10 април 1997 година.
153 Sweet, A. S., & Keller, H. (2008), 8-11.
154 Идејата е развивана од повеќе автори, но не и во македонски контекст. Види: Langford, M. (Ed.). (2008). Social rights jurisprudence: emerging trends
in international and comparative law. Cambridge University Press.
155 Поконкретно во O’Gorman, R. (2011). The ECHR, the EU and the weakness of social rights protection at the European level. German law journal, 12(10),
1833-1861.
156 O’Gorman, R. (2011), 1837.
157 На пример, спротивно од МПЕСКП, каде што експлицитно е дефинирано правото на работа. Генерално Собрание на ООН, Меѓународен пакт за
економски, социјални и културни права, потпишан на 16.12.1966 година.
158 Исклучок претставува забраната за принудна работа дефинирана во член 4 од ЕКЧП, но тој член е несоодветен за опсегот на овој труд затоа што
забраната го штити достоинството на индивидуата како човек, а не како работник со права и обврски од работен однос.
159 Случаите ќе бидат анализирани низ призма на правата дефинирани во членовите на ЕКЧП.
160 Право на живот.
161 Право на правична судска постапка.
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7,162 8,163 9,164 10,165 11,166 13167 и 14168 од Конвенцијата и членот 1 од првиот Протокол на ЕКЧП169
во повеќе случаи биле применети во сферата на работните односи,170 што дава добра основа за
анализа на истражувачкото прашање.171
Нашиот Устав работничките права ги смета за човекови права172 и секому му гарантира
право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална
обезбеденост во текот на привремена невработеност.173 Така, положбата на овие права во нашето
национално законодавство е неспорна ако се има предвид дека основните слободи и права се
темелна вредност на уставниот поредок на државата174 и дека една од целите поради кои се носи
Уставот е гарантирање на човековите права.175
АНАЛИЗА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
1. Обврска за почитување на правата на човекот (член 1)
На сите лица под нејзина надлежност, Македонија им ги признава и им ги гарантира
правата и слободите утврдени со Конвенцијата.176 Ова неспорно значи дека заштитата ги опфаќа
сите општествени сфери, вклучувајќи ја и трудовата област, а со тоа се утврдува и улогата на
државата во динамиката на работните односи. Оттука, одговорноста на државата не завршува
со усвојувањето соодветни законски прописи. Таа носи обврски и за имплементацијата на тие
закони, но и процедурална должност да се истражат и да се казнат сите одговорни за последиците
што ќе настанат поради прекршувања на работничките права.
2. Право на живот (член 2)
Првиот допуштен предмет за загрозување на правото на живот во работен однос што
стигнал до фазата на разгледување од страна на ЕСЧП е случајот Vilnes and others v. Norway,177 за
кој била донесена пресуда пред нешто повеќе од шест години. Постапката била поведена од седум
нуркачи што тврделе дека останале неподвижни и дека сериозно им било загрозено здравјето како
резултат на нуркање во Северното Море по налог на нивните работодавачи, односно нафтените
компании.178 Нуркањето се одвивало во текот на пионерскиот период на истражување на нафтата
од 1965 до 1990 година и работниците сметале дека Норвешка не успеала да преземе соодветни
чекори за да го заштити нивното здравје, со што ги довела во опасност нивните животи.179
Нуркачите се повикувале и на повреди на член 3 и член 8 од Конвенцијата затоа што државата не
успеала да им обезбеди соодветни информации за ризиците што произлегуваат од нуркањето, но
овие членови ќе бидат разгледани во продолжение на трудот под конкретните делови.180
Судот проценил дека членот 2 е применлив во овој случај181 и дека обврските на државите
за почитување на правото на живот налагаат заштита и од повредите на работниците што може
162 Нема казна без закон.
163 Право на почитување на приватниот и семејниот живот.
164 Слобода на мислење, совест и вера.
165 Слобода на изразување.
166 Слобода на собирање и здружување.
167 Право на реална жалба.
168 Забрана за дискриминација.
169 Заштита на сопственоста.
170 Европски суд за човекови права, март 2020 година, ажурирана листа на случаи поврзани со работното место, достапно на: https://www.echr.coe.int/
Documents/FS_Work_ENG.pdf, последен пат пристапено на 1.7.2020 година.
171 Трудот тргнува од претпоставка дека условите за допуштеност на апликација пред ЕСЧП се добро познати.
172 Економските, социјалните и културните права се наоѓаат во вториот дел од Уставот, насловен како „Основни слободи и права на човекот и
граѓанинот“.
173 Собрание на Република Македонија. Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991), датум на
прогласување: 17.11.1991 година, член 32, став 1.
174 Член 8, став 1, алинеја 1 од Уставот.
175 Собрание на Република Македонија. Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991), датум на
прогласување: 17.11.1991 година, заедно со амандманите 1-36, Преамбула.
176 Ова произлегува од самата ратификација на ЕКЧП на 10 април 1997 година.
177 Европски суд за човекови права, Vilnes and others v. Norway, апликации број 52806/09 и 22703/10, финална пресуда од 24.3.2014 година.
178 Vilnes and others v. Norway, параграфи 1-3.
179 Детално образложено во Vilnes and others v. Norway, параграфи 9-170.
180 Апликациите што засегаат повеќе од еден член од ЕКЧП ќе бидат разгледувани во секој дел одделно.
181 Vilnes and others v. Norway, параграфи 219-220.
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да настанат како дел од работниот процес.182 Сепак, судот пресудил дека во конкретниот случај
немало повреда на членот 2183 затоа што Норвешка имала воспоставена регулатива за заштита на
нуркачите, вклучително и шема за компензација, која активно ја применувала.184 Со тоа, државата
ги покажала своите напори да обезбеди заштита на безбедноста и здравјето на работниците и
презела мерки со кои ги исполнила своите позитивни обврски што произлегуваат од правото на
живот според ЕКЧП.185 Покрај тоа, значајноста на оваа пресуда е во тоа што судот експлицитно
ја прифатил применливоста на членот 2 од ЕКЧП во работните односи и со тоа го трасирал патот
кон првата позитивна пресуда во овој поглед.
Неколку месеци подоцна, постапувајќи по предметот Brincat and others v. Malta,186 судот
недвосмислено утврдил повреда на правото на живот поради несоодветна заштита при работа.
Случајот е поведен од страна на група од дваесет и еден работник, кои вршеле поправки на
бродоградилиште во периодот помеѓу 1950 и 2000 година.187 На работното место биле изложени
на азбест,188 што придонело да развијат различни болести, кои за дел од нив биле фатални.189
Апликантите, самите работници и блиските на починатите сметале дека државата го прекршила
нивното право на живот со тоа што не успеала да ги заштити од повеќедецениска изложеност на
азбест.190
Во своето правно резонирање, судот, пред се, ја кристализирал обврската на државите
да го заштитат правото на живот на сите што се под нивна јурисдикција,191 вклучително и
животите на работните места за кои првенствена обврска имаат работодавачите.192 Во пресудата
се наведува дека е недозволиво државата со децении да не преземе активни законодавни мерки
за да ги заштити работниците и да не спроведе истражувања за штетноста на азбестот, иако
имало поплаки од вработените.193 Последователно, ЕСЧП утврдил прекршување на членот 2 од
Конвенција поради смртта на еден од работниците како директна последица од влијанието на
азбестот и на членот 8 што се однесува до другите работници.194
Оваа пресуда е од огромно значење затоа што јасно посочува дека крајната одговорност за
здравјето и животот на работниците секогаш лежи кај државата.195 Имајќи предвид дека системот
за безбедност при работа кај нас е со катастрофален биланс, што може да се види од фактот што
небезбедните услови за работа одземаат животи на најмалку двајца работници месечно цели 10
години наназад (Дрпљанин, В., 2019), ова може да биде капка надеж за поттикнување промени.
Речиси и не постојат случаи на кривична одговорност на работодавачите во Македонија, дури
ни во ситуации кога повредата или смртта настапуваат исклучиво поради пропусти од нивна
страна (Дрпљанин, В. 2019). Ваквата судска практика од страна на ЕСЧП создава простор за дел
од овие случаи што никогаш не стигаат до праведна разврска кај нас да бидат регистрирани како
прекршувања на Конвенцијата и државата да биде принудена да го поправи своето однесување
за да може да ги изврши пресудите. Според елементите на пресудите, јасно е дека овие
прекршувања би требало да бидат пријавувани во државните органи со години, без да има нивна
соодветна реакција и повредите да бидат многу сериозни, ако не и фатални, за да може да се
очекува позитивна пресуда. Дури и тогаш, судот би имал голема доза на слобода да ја надогради
својата јуриспруденција во друга насока и да одлучи поинаку, бидејќи, како што видовме, своето
резонирање досега го изнел во два случаи, од кои само еден имал позитивен исход за работниците
во однос на правото на живот.
182 Vilnes and others v. Norway, параграф 223.
183 Vilnes and others v. Norway, точки 3 и 4 од диспозитивот.
184 Vilnes and others v. Norway, параграфи 228-229.
185 Vilnes and others v. Norway, параграф 229.
186 Европски суд за човекови права, Brincat and others v. Malta, апликации број 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 и 62338/11, финална пресуда од
24.10.2014 година.
187 Brincat and others v. Malta, параграф 1.
188 Докажано е дека азбестот директно влијае врз здравјето на луѓето, со тоа што може да предизвика азбестоза и/или рак на белите дробови и на
грлото.
189 Brincat and others v. Malta, параграфи 1-3.
190 Brincat and others v. Malta, параграфи 6-13.
191 Brincat and others v. Malta, параграф 79.
192 Brincat and others v. Malta, параграф 80.
193 Brincat and others v. Malta, параграфи 110-117.
194 Повредите во однос на членот 8 од ЕКЧП ќе бидат разгледувани понатаму.
195 Сличен став имаат и теоретичарите надвор од Европа, види: Forbath, W. E., & Forbath, W. E. (2009). Law and the shaping of the American labor movement. Harvard University Press.
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Во секој случај, ваквото придвижување на судската практика во последните години е
позитивен тренд за заштитата на работничките права пред ЕСЧП и остава ограничена, но можна
шанса за поднесување допуштени апликации од страна на македонските работници за заштита
на нивните животи.
3. Забрана на мачење (Член 3)
Единствениот допуштен предмет пред ЕСЧП од областа на работните односи, кој е поврзан
со членот 3 од Конвенцијата е пресудата во предметот што е спомнат погоре Brincat and others v.
Malta.196 Тука, судот единствено констатирал дека поради личната природа на забраната, сопругата
и децата на починатиот работник немаат активна легитимација за апликација под член 3 и одбил
мериторно да ги разгледува потенцијалните повреди.197 Со ова, ЕСЧП избегнал да одговори дали
според Конвенцијата е можно работник да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко
постапување и казнување како дел од работниот однос и дали и до кој степен е обезбедена заштита
од тоа.
Сепак, со оглед на фактот што фокусот на оваа забрана е на казнувањето,198 работниците
би требало да бидат многу „креативни“ во подготвувањето на апликациите доколку сакаат нивниот
случај да влезе под опфатот на овој член. Ова не значи дека одредени ужасни форми на физичко,
психичко и/или сексуално вознемирување на работниците не би го исполниле прагот на еден од трите
степени на сурово однесување – мачење, нечовечко или понижувачко постапување, туку посочува дека
постапувањето на ЕСЧП не би можело да се предвиди затоа што сè уште не постои јуриспруденција
во областа. Таков пример може да биде неуспехот на државата да ги заштити работниците во случајот
во соседството, каде што вработените во странска фабрика биле принудени да носат пелени за да
не губат време на задоволување на физиолошките потреби199 или супстандардните услови во кои
работат текстилните работнички во конфекциите низ Македонија.200
4. Забрана на ропство и принудна работа (Член 4)
Единствениот член што го содржи зборот „работа“ во своето име во главниот фокус на
заштита ја става забраната за принуда (Cullen, H., 2006, 585-592). Притоа, самото фразирање на трите
става од овој член и јуриспруденцијата што досега произлегла201 наведуваат кон заклучок дека е
речиси невозможно недостигот на избор на работни места или други слични форми на економски
политики да се подведат под оваа сфера на заштита.202 Со оглед на тоа што ЕСЧП никогаш не
разгледувал мериторно ваков случај, за илустрација може да се искористи недопуштениот предмет
на Schuitemaker v. the Netherlands.203
Имено, апликантката, која по професија е филозоф, била невработена подолг временски
период и поради тоа примала финансиска помош од државата уште од 1983 година.204 Откако
законот претрпел измени во 2004 година, Шуитмакер била информирана дека во иднина ќе добива
социјална помош само доколку биде согласна да прифати „општоприфатено“ вработување и дека,
доколку одбие, ќе и биде одземено правото на финансиски надоместок.205 Таа сметала дека според
новото законодавство е приморана да го работи тоа што ќе и биде наложено и дека тоа претставува
присилување да врши принудна работа во спротивност со забраната на ропство и принудна работа
според ЕКЧП. Судот ја отфрлил апликацијата како недопуштена поради „очигледна неоснованост“
и истакнал дека државите имаат слобода да одредат правила и услови за користењето на социјалната
помош и при одредувањето на економските политики. Во краткото образложение, ЕСЧП укажал дека
ваквите пристапи не може да се сметаат за неразумни и дека не влегуваат во сферата на присилување
196 Brincat and others v. Malta, параграфи 128-133.
197 Brincat and others v. Malta, параграф 133.
198 Повеќе во Mavronicola, N. (2017). Is the prohibition against torture and cruel, inhuman and degrading treatment absolute in international human rights law?
A reply to Steven Greer. Human Rights Law Review, 17(3), 479-498.
199 Види објава со наслов „И у Геоксу радници морају да носе пелене“ на ТВ 021 од 20.7.2016 година.
200 Види Хелсиншки комитет за човекови права (2017), Крпен живот – животни стории на текстилните работнички и Билјана Гарванлиева,
Шивачки, достапно на: https://vimeo.com/54517757.
201 Види: European Court of Human Rights (2019). Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights.
202 European Court of Human Rights (2019). Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights, 8-10.
203 Европски суд за човекови права, Schuitemaker v. the Netherlands, апликација број 15906/08, финална пресуда од 4.5.2010 година.
204 Schuitemaker v. the Netherlands, факти на случајот.
205 Schuitemaker v. the Netherlands, образложение.
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да се врши принудна или задолжителна работа во смисла на член 4 од Конвенцијата.
Ваквиот пристап оневозможува слабостите на државите во однос на креирањето економски
политики со недоволен број работни места, најчесто тешко променливи, да бидат разгледувани пред
ЕСЧП. Имајќи ја предвид новонастаната состојба предизвикана од коронавирусот, работниците
од првиот ред на пандемијата, кои обезбедуваат медицински услуги, храна, вода, хигиена и други
потребни добра и услуги кај нас, често се принудени да работат без каква било заштита. Принудувањето
на овие ранливи работници да работат без потребните заштитни средства и да немаат избор, освен да
издржат во услови што ги загрозуваат, може да предизвика форма на принудна работа и прекршување
на член 4 од страна на државите што нема да успеат да им обезбедат заштита на работниците.206 Во
ситуацијава, Македонија отстапи207 од ЕКЧП,208 но само од член 8,209 член 11,210 член 2 од првиот
Протокол211 и член 2 од Протоколот број 4.212 Ова значи дека постои одредена можност да се побара
одговорност од државата пред ЕСЧП откако ќе се искористат домашните правни средства, но со
оглед на непознатиот терен на кој би се судриле правните аргументи, треба да се пристапи многу
внимателно во однос на подготвувањето на случаите.
5. Право на слобода и безбедност (Член 5)
Членот што главно се однесува на лишувањето од слобода досега никогаш ниту приближно
не бил доведен во корелација со прекршувања на работничките права. Вакви примени не може да се
најдат ниту во недопуштените апликации од проста причина што членот вообичаено таргетира сосема
друга сфера од кривичен аспект. Хипотетички, не би било невозможно да се замисли случај што би
можел да потпадне под овој член, да речеме, доколку корумпиран политички систем соработува со
најбогатите луѓе во државата за да го уништи работничкото движење и врши кривичен прогон на
работничките лидери. За среќа, ова не е применливо за состојбата во Македонија, ниту, пак, општо
во Европа, па така, овој член во моментов останува надвор од доменот на работните односи на
континентот.
6. Право на правична судска постапка (Член 6)
Огромно мнозинство од апликациите поврзани со работните односи се базирани на член 6 и
член 8 од ЕКЧП.213 Специфично за работничките случаи поврзани со член 6 од Конвенцијата е тоа
што судот посветува значителен дел од своите пресуди во утврдувањето на применливоста на правото
на правична судска постапка во конкретен предмет. На пример, во добар дел од пресудите, ЕСЧП
отворено разгледува дали споровите во врска со вработувањата, кариерните напредувања и отказите
спаѓаат под рамките на граѓанскиот дел од правото на фер судење. Низ текот на годините, судската
практика го потврдила опфатот на овие случаи, со еден исклучок во однос на административните
службеници за чии позиции државата во своето законодавство предвидела поинаков,214 објективно
оправдан215 третман поради одреден државен интерес.216 Овие вработени се исклучени од заштита
поради мислењето на ЕСЧП дека природата на одредени службеници во полицијата, армијата и
други области, налага државата со нив да има посебна врска заснована врз доверба и лојалност.217 За
206 Организација на обединетите нации (ООН), Сите работници се важни и мора да бидат заштитени од КОВИД-19, без исклучоци, објава на
експерти за човекови права од ООН, 18.5.2020 година.
207 Според член 15, „Дерогирање во случај на вонредна состојба“, оваа можност на државите им стои на располагање во случај на „војна или некоја
друга општа опасност, која го загрозува животот на нацијата“, но таа треба да биде ползувана на „ограничен начин и со надзор“ и не смее да ги вклучи
членовите 2 (право на живот), 3 (забрана на тортура), 4(1) (забрана на ропство и принудна работа), 7 (нема казна без закон), 4 од Протокол 7 (осуда и
казна два пати за исто дело), како и Протоколите 6 и 13.
208 Совет на Европа, Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic, достапно на: http://shorturl.at/ehmyZ,
последен пат пристапено на 23.7.2020 година.
209 Право на почитување на приватниот и семејниот живот.
210 Слобода на собирање и здружување.
211 Право на образование.
212 Слобода на движење.
213 Најголем број од апликациите се врз основа на член 8, а потоа доаѓа членот 6 од ЕКЧП.
214 Ова е искристализирано во случајот Европски суд за човекови права, Vilho Eskelinen and others v. Finland, апликација број 63235/00, финална
пресуда од 19.4.2007 година.
215 Случаи што му претходеле на Vilho Eskelinen and others v. Finland во овој поглед се: Европски суд за човекови права, Neigel v. France, апликација
број 18725/91, финална пресуда од 17.3.1997 и Европски суд за човекови права, De Santa v. Italy, апликација број 27/1996/646/831, финална пресуда од
2.9.1997 година.
216 Во тој поглед важни се и пресудите: Европски суд за човекови права, Huber v. France, апликација број 160/1996/779/980, финална пресуда од
19.2.1998 година и Европски суд за човекови права, Pellegrin v. France, апликација број 28541/95, финална пресуда од 8.12.1999 година.
217 Vilho Eskelinen and others v. Finland, параграф 47.
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сите останати работни спорови, државата мора да обезбеди правично и јавно судење во разумен рок218
пред независен и непристрасен со закон воспоставен суд.219
Оттогаш, судот има воспоставено практика дека членот 6 е прекршен и кога на вработени во
амбасада им е оневозможен пристап до суд во своите матични земји,220 постапките траат неразумно
долго време221 и кога националните судови одредуваат паушални рокови неприменливи за одредени
случаи.222 Ова важи и за македонските работници што се соочуваат со слични проблеми без
соодветен пристап до суд и/или правда за да може да ги решат.223 Особено проблематичен аспект во
оваа насока се долгогодишните постапки за работни односи што според нашето законодавство се
сметаат за „итни“,224 а некогаш траат и до десет години. Впрочем, само просечниот рок на одлучување
на Апелациониот суд Скопје по постапките од работен однос изнесува шест месеци (Хелсиншки
комитет за човекови права, 2019, 25), иако второстепениот суд е должен да донесе одлука по жалба
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата, односно во рок од два месеци доколку одржи
рочиште.225 Оттука, јуриспруденцијата на ЕСЧП им овозможува на нашите работници, кои со години
се заглавени во судските лавиринти, да бараат одговорност од државата за прекршувањата на членот
6 од ЕКЧП.226
Сепак, генерално, процедуралниот карактер на ова право и неговата нужна поврзаност со
работата на националните судови овозможува ова право да биде третирано и чисто од аспект на
граѓанско право што може,227 а и не мора да биде поврзано со работните односи.228 Последователно,
поголемиот дел од правната аргументација во пресудите е фокусирана на формалните елементи, како
што се јурисдикцијата на државите, пристапот до правни механизми и времетраењето на постапката
пред националните судови.229 Тоа никако не ја намалува важноста на правото на правична судска
постапка за работниците, но посочува на тоа дека ЕСЧП ги допушта и мериторно пресудува за
предметите под овој член поради нивниот фокус на судската процедура, без да навлегува во тоа дали
се прекршени работнички права.230 Ваквата практика е охрабрувачка за работниците затоа што нуди
можност да се оди чекор подалеку од државните инстанци, но не треба да не залажува дека со ова е
апсолвирано прашањето за статусот на работничките права пред ЕСЧП.231
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Работничките права не се експлицитно заштитени со Европската конвенција за заштита
на човековите права и основните слободи. За да се осознае нивниот статус и односот помеѓу
правата од работен однос и Конвенцијата, треба внимателно да се анализира судската практика
на Европскиот суд за човекови права и да се согледаат принципите врз основа на кои судот
носи пресуди во случаи од трудовата област. Овој пристап може да послужи како упатство во
218 Види Ölçer, F. P. (2013). The European Court of Human Rights: The Fair Trial Analysis Under Article 6 of the European Convention of Human Rights.
In Exclusionary Rules in Comparative Law, 371-399. Springer, Dordrecht.
219 Објаснето во Blanke, H. J., & Mangiameli, S. (2013). Article 6 [Fundamental rights-the charter and the ECHR]. In The Treaty on European Union (TEU) (pp.
287-348). Springer, Berlin, Heidelberg.
220 Европски суд за човекови права, Cudak v. Lithuania, апликација број 15869/02, финална пресуда од 23.3.2010 година; Европски суд за човекови
права, Sabeh el Leil v. France, апликација број 34869/05, финална пресуда од 29.6.2011 година и Европски суд за човекови права, Wallishauser v. Austria,
апликација број 156/04, финална пресуда од 19.11.2012 година.
221 Европски суд за човекови права, Emel Boyraz v. Turkey, апликација број 61960/08, финална пресуда од 2.12.2014 година.
222 Станува збор за постапка поради изложеност на азбест што започнала триесетина години откако завршил работниот однос. Националните судови
ја отфрлиле како недопуштена, но ЕСЧП утврдил дека за вакви ситуации, кога последицата настапува долги години подоцна (карцином предизвикан
од азбестот), судот треба да има толеранција во однос на рокот. Европски суд за човекови права, Howald Moore and others v. Switzerland, апликации број
52067/10 и 41072/11, финална пресуда од 11.6.2014 година.
223 Како, на пример, Европски суд за човекови права, Garcia Mateos v. Spain, апликација број 38285/09, финална пресуда од 19.5.2013 година.
224 Собрание на Република Македонија, Закон за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/05, 110/08, 83/09, 116/10
и 124/15) член 405 став 1.
225 Закон за парничната постапка, член 405 став 5.
226 Елементи што може да го поткрепат ова може да се видат во Европски суд за човекови права, D.M.T. and D.K.I. v. Bulgaria, апликација број
29476/06, финална пресуда од 24.10.2012 година.
227 Ова е видливо во Европски суд за човекови права, Lombardi Vallauri v. Italy, апликација број 39128/05, финална пресуда од 20.1.2010 година.
228 За повеќе види: Vitkauskas, D., & Dikov, G. (2012). Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. Council of Europe.
229 За подетален осврт и објаснување види: Mole, N., & Harby, C. (2006). The right to a fair trial. Guide for the application of Article, 6.
230 Во таа насока, ЕСЧП под истиот член има разгледувано и случаи поврзани со пензија, види: Европски суд за човекови права, Vukota-Bojić v. Switzerland, апликација број 61838/10, финална пресуда од 18.1.2017 година.
231 Пример за тоа е случајот López Ribalda and others v. Spain, каде што судот воопшто не се осврнува на работничките права, иако предметот се
однесува на петмина работници вработени во супермаркет во Шпанија. Европски суд за човекови права, López Ribalda and others v. Spain, апликации број
1874/13 и 8567/13, финална пресуда од 17.10.2019 година.
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толкувањето на опсегот на постојните одредби на Конвенцијата и да одговори колку корпусот на
права што треба да ги има работникот со засновањето работен однос се сметаат за човекови права.
Прегледот на првите шест члена од ЕКЧП остава простор, иако скромен и ограничен, правдата за
прекршувањата на нивните права македонските работници да ја побараат пред ЕСЧП.
Ова најмногу се однесува на недостигот на кривична одговорност за тешките или фатални
повреди при работа кога вината за тоа е целосно на страната на работодавачите. Со оглед на тоа
што државата ја има крајната одговорност за здравјето и животот на работниците, ЕСЧП би можел
да утврди прекршувања на правото на живот во работните односи доколку успешно се докаже
повеќекратно пријавување на повредите во државните органи, без да има соодветна реакција
од нивна страна. Тоа би значело дека државата го прекршила член 2 од ЕКЧП со тоа што не ги
заштитила животите на работниците. Понатаму, ЕСЧП нуди надеж и во однос на незаштитеноста
на работниците од првиот ред на пандемијата, кои и покрај тоа се принудени да работат целосно
изложени на ризик. Работниците што обезбедуваат медицински услуги, храна, вода, хигиена
и други потребни добра во време на справување со пандемијата, без да им бидат обезбедени
потребните заштитни средства, имаат шанса за успешна апликација до ЕСЧП. Принудувањето
на овие ранливи работници да работат без заштита додека немаат избор, освен да издржат во
услови што ги загрозуваат, може да предизвика форма на принудна работа и прекршување на
член 4 од страна на државите што нема да успеат да им обезбедат заштита на работниците.
Конечно, од процедурален аспект, се чини дека целосно е пробиен патот за долгогодишните
постапки за работни односи, кои неколкукратно го пробиваат законски дозволениот максимум,
да бидат оспорени пред ЕСЧП како прекршувања на правото на правична судска постапка. Во тој
поглед, јуриспруденцијата на ЕСЧП им овозможува на нашите работници да бараат одговорност
од државата за судењата во неразумен рок како прекршувања на членот 6 од ЕКЧП.
Во последните години, ЕСЧП прави крупни чекори во позитивна насока за вклучување
на работничките права под опфатот на Конвенцијата. Многу прашања остануваат непокриени и
допрва треба да го видиме опфатот на другите членови, но областа е дефинитивно отворена и
може да очекуваме брз развој на настаните. Надежно, во скоро време ќе може да го дискутираме
и првиот македонски случај од оваа област пред судот.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗАКОНОТ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Правилниот избор на кадри, долгорочно гледано, ќе ја ослободи од притисок целокупната
мрежа на институции на државната администрација и ќе се рефлектира врз нејзината посветеност
и одговорност во работењето. Според Годишниот извештај за податоците од регистарот на
вработените во јавниот сектор за 2019 година на Министерството за информатичко општество и
администрација, во јавниот сектор на Република Северна Македонија се активни 1 324 институции,
во кои работен однос имаат засновано 132 900 лица.232 Инвестирањето во професионализација
на вработените во државната администрација, како потесен поим на јавната служба, е нужен
предуслов за квалитетно следење на степенот на исполнување на утврдените цели. За жал,
пополнувањето на овој обемен апарат, како по правило, е придружен со поединци што се
поставени на работните позиции првенствено како политички избор. Во извесна смисла, ова е
разбирливо кога станува збор за раководните позиции на највисокото ниво во администрацијата,
ако се знае дека администрацијата треба да ја спроведува актуелната владина политика, па според
тоа, добро е таа задача да им се препушти на луѓе што веруваат во исправноста на концептот.
Истражувањата покажуваат дека во администрацијата во Република Северна Македонија
на сите нивоа се јавуваат значителни отстапувања од начелото на вработување и напредување
според системот на квалификации, знаење и заслуги (merit), како и недоволна транспарентност
при вработувањето (Блажевски, Ризаов, 2019, 5).
Целта на трудот е да ги објасни слабостите на законските решенија што ги уредуваат
постапките за селекција и за вработување во државната администрација по пат на јавен оглас. Тие
се почетната точка што оневозможува да се активира најквалитетниот кадар низ една објективна
и транспарентна постапка. Особено е важно дали транспарентноста е ставена во функција на
начелото на законитост.
Критичката анализа на одредбите од Законот за државните службеници донесен во 2000
година233 и менуван повеќе пати234, и Законот за административните службеници донесен во 2014
година235, кој исто така е менуван и дополнуван повеќе пати236, а е предмет на овој труд, има цел
да даде одговор на овие прашања.
Во првиот дел ќе биде обработена транспарентноста во Законот за државните службеници
за секоја од фазите на постапката последователно: пријавувањето, административната селекција,
испитот за државен службеник и интервјуто, по што посебно ќе се образложат спроведувањето на
232 Годишен извештај за податоците од регистарот на вработените во јавниот сектор за 2019 година, Министерство за информатичко општество и
администрација на Република Северна Македонија, 2020, Скопје, стр. 5.
233 „Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, Закон за државните службеници.
234 „Службен весник на Република Македонија“ број 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004,
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 и 106/13, Закони за изменување и дополнување на
Законот за државните службеници.
235 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20, Закон за административните службеници.
236 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19 и 14/20, Закони за изменување и дополнување на Законот за административните службеници.
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психолошкиот тест и тестот за интегритет, како и носењето на конечната одлука од првостепениот
орган. Ќе биде посочено на конкретен пример на одлука донесена од Општина Чешиново –
Облешево.
Во вториот дел ќе се анализира Законот за административните службеници од аспект на
транспарентноста во секоја од фазите: административната селекција, испитот за административен
службеник, проверка на веродостојноста на доказите и интервјуто, како и носењето на одлуката.
Исто така, ќе биде обработена и Одлука за избор на кандидат донесена од Општина Виница.
На крајот ќе бидат изнесени заклучоците од обработката на Законот за државните
службеници и на Законот за административните службеници, и ќе бидат дадени препораки за
идни подобрувања на законските текстови.
ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Законот за државните службеници, веднаш по општите одредби, во втората глава,
го уредува вработувањето во државната служба, што освен логичката позадина, укажува
и на значењето што го има вработувањето во процесот на непречено функционирање на
администрацијата. Овој дел е структуриран на тој начин што најпрво се наведени начините на
вработување во државна служба, и тоа преку: јавен оглас, интерен оглас, преземање државен
службеник од еден во друг орган на работно место со исто звање, распоредување државен
службеник во истиот орган на друго работно место со исто звање и преземање вработен од
органите на државната и локалната власт, други државни органи и институции. Веднаш потоа е
разработена постапката за именување секретар во органите на државната служба. Во овој труд ќе
се задржиме на вработувањето преку јавен оглас како начин на првично влегување во системот,
а не на начините што се однесуваат на лица што се веќе дел од државната служба.
Основните начела при вработување во државната служба што се предвидени во овој
закон се: транспарентност на постапката, стручност и компетентност и соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците.237
Значењето на ваквите принципи е во поставувањето на правците на движење на кадарот
што ќе стане дел од системот на државни службеници, но и во можноста тие да помогнат при
толкувањето на идејата на законодавецот или при пополнувањето евентуални правни празнини.
Принципите, т. е. начелата на секој закон се основните постулати што ги даваат идејата и целта
што сакал да ги постигне законодавецот. Значи, секое дејство треба да води кон исполнување на
тие цели. Освен тоа, втората функција на начелото е да биде така поставено, т. е. да биде доволно
општо, но и јасно поставено, така што ќе може да понуди решение доколку се појави проблем во
примената на другите одредби од законот, независно дали станува збор за нова ситуација што не
можело да биде предвидена во времето на носењето на законот или станува збор за недоволно
јасни одредби во законот.
Разработувањето на начелото на транспарентност е видливо низ целиот законски текст,
бидејќи е нужно за сите фази на постапката. Агенцијата за администрација, како специјализиран
орган за спроведување на целата постапка на селекција, го објавува огласот на својата интернетстраница, како и во два дневни весници, од кои едниот се издава на македонски јазик, а другиот
на јазик што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните што зборуваат службен јазик различен од
македонскиот.238

237 „Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 и 106/13, Закон за државните службеници,
член 12.
238 Ibid, член 14 ст. 2.
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ПРИЈАВУВАЊЕ, АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА И ИСПИТ ЗА ДРЖАВЕН
СЛУЖБЕНИК
Согласно членот 16 од Законот за државните службеници, Постапката за селекција на
кандидати е уредена со Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните
службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување државен
службеник239, кој подоцна е заменет со нов Правилник за начинот на селектирање и вработување
на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување
државен службеник240.
Оваа постапка за селекција на кандидати се состои од: 1. административна селекција, 2.
испит за државен службеник и 3. интервју.
Административната селекција и испитот за државен службеник во поголема или помала
мера го задоволуваат стандардот за објективност и транспарентност, бидејќи програмата, односно
прашањата за општиот и практичниот дел на испитот се достапни на интернет-страницата на
Агенцијата, а испитот се спроведува во просториите на Агенцијата преку полагање на компјутер
и оценување со помош на единствено софтверско решение.
1. Интервју
Фазата на интервју e недоволно прецизна. Законот за државните службеници во член
17 став 3 предвидува дека по завршувањето на испитот за државен службеник, врз основа на
резултатите од образованието и од испитот, Комисијата за селекција спроведува структурирано
интервју со петтемина најуспешни кандидати што го положиле испитот. Структурираното
интервју, согласно Законот за државните службеници, треба да содржи ситуациски прашања со
кои се проценуваат аспектите на интегритетот на личноста на кандидатот. Правилникот од 2009
година премногу општо го уредува интервјуто, наведувајќи дека се спроведува со петтемина
најуспешни кандидати од претходните фази и дека носи 30 бодови.241 Притоа, не го објаснува
начинот на водење на интервјуто, видот, целта и бројот на прашањата, начинот на вреднување на
одговорите на кандидатот и евидентирањето на текот на интервјуто. Сите овие неуредени прашања
оставаат простор спроведените интервјуа да не бидат адекватни за утврдување на стручноста и
компетентноста на кандидатите. Со оставање преширок простор за дискрециски овластувања на
Комисијата во формулирањето на прашањата, начинот на оценување на одговорите и отсуството
на евидентирање на текот на интервјуто е загрозено начелото на еднаквост и транспарентност.
Кандидатот се оневозможува да добие ефективна правна заштита во постапката за избор, бидејќи
ако нема можност за документирање и увид на сите фази од постапката, во значителна мера
е ограничено правото суштински да ја оспорува законитоста на постапката. Практично, сите
негови наводи во жалбата би биле оценети како неосновани бидејќи не би имал начин да обезбеди
докази за своите тврдења.
Да биде иронијата уште поголема, во ситуација кога станува збор за вработување преку
интерен оглас, предвидено е да се состави записник за спроведеното интервју, но и овде без
суштинско нормирање на текот на интервјуто и обележјата што се споменати погоре. Тоа покажува
дека, сепак, за изготвувачите на Правилникот е прифатлив ваквиот начин на евидентирање, но од
нејасни причини, него го предвидуваат само кај интерниот оглас. Тоа решение е парадоксално,
бидејќи јавниот оглас, според својата природа, бара повисок степен на транспарентност, па
следствено, стандардот што важи за интерниот би требало да важи и за јавниот оглас.

239 „Службен весник на РМ“ бр. 142/09, 145/09.
240 „Службен весник на РМ“ бр. 13/11, 27/11, 182/11, 69/13.
241 „Службен весник на РМ“ бр. 142/09, 145/09, Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и
содржината на пријавата за интерен оглас за вработување државен службеник, член 18 став 1 и
„Службен весник на РМ“ бр. 13/11, 27/11, 182/11, 69/13, Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и
содржината на пријавата за интерен оглас за вработување државен службеник, член 22 став 2.
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2. Психолошки тест и тест за интегритет
Со измените за Законот за државните службеници од 2011 година242 се воведува
дополнителен метод на селекција преку спроведување единствен психолошки тест – тестбатерија. Тројцата најуспешни кандидати според резултатот од претходните фази се тестираат со
единствен психолошки тест и тест за интегритет на личноста, со кој се проценува соодветноста
на кандидатот за работното место за кое конкурира. Нејасно е зошто законодавецот ја издвоил
оваа постапка од фазите на селекција, со оглед на тоа што резултатот од неа е токму стеснување
на кругот на кандидати за избор врз основа на дополнителни критериуми, односно положувањето
на овој тест е услов кандидатот да може да биде избран за државен службеник. Едно од можните
оправдувања е тоа што овој тест го спроведува лиценциран правен субјект врз основа на стручни
критериуми, но сепак, според својата суштина, психолошкиот тест/тестот за интегритет е дел
селекцијата на кандидати.
3. Избор на кандидат
После добивањето на ранг листата од тројца најуспешни кандидати се врши избор на
кандидат, за што Законот за државните службеници во чл. 17-а предвидува:
Секретарот, односно функционерот што раководи со органот каде што не се именува
секретар е должен да изврши избор на кандидат во рок од три дена по добивањето на ранглистата и мислењето од членот 17 став (7) од овој закон.
Значи, несомнено е утврдена обврска да се изврши избор на кандидатот што ги исполнува
претходно утврдените услови. На ова укажува и самиот Закон за државните службеници, кој во
чл. 12 што е цитиран погоре, го потврдува начелото на транспарентност. Оваа одредба за оваа
материја од законот има карактер на општа (основна) одредба, а со тоа и критериум за објективна
интерпретација на Законот во случај на правни празнини и сомневања.
Дотолку повеќе што, неслучајно во ставот 2 на истиот член 17-а е предвиден единствениот
случај во кој не може да се изврши изборот. Според него, „Секретарот, односно функционерот
што раководи со органот од членот 3 став (2) од овој закон каде што не се именува секретар не
може да изврши избор на кандидат по објавениот јавен оглас за кој во мислењето од спроведениот
единствен психолошки тест, односно тест-батеријата од членот 17 став (6) од овој закон е
проценето дека тој не е соодветен за работното место за кое се избира“. Ваквото номотехничко
решение, односно ваквиот распоред на нормите во еден член е од суштинско значење. Имено,
веднаш по утврдената обврска за избор намерата е да се потенцира и единствениот исклучок за
да се отстранат сите сомневања околу примената на овој член.
Ставовите 3 и 4 од овој член се однесуваат на технички работи поврзани со прибавувањето
на доказите за исполнетоста на општите и посебните услови за работното место. Ставовите 5 и
6 ја уредуваат ситуацијата кога избраниот кандидат или никој од другите двајца кандидати не
ги исполнува општите и посебните услови за избор. Според тоа, во таков случај, постапката се
повторува.
Во практиката најспорна беше примената на став 7, кој предвидува дека: „Ако во рокот
од ставот 1 на овој член, секретарот, односно функционерот што раководи со органот од членот
3 став (2) од овој закон каде што не се именува секретар не изврши избор на кандидат што ги
исполнува условите од членот 13, ставови 2 и 3 на овој закон, нова постапка за вработување на
државен службеник на истото работно место не може да се спроведе пред истекот на шест месеци
од денот на истекот на рокот од ставот 1 на овој член“. Органите ја толкуваа оваа одредба на тој
начин што сметаа дека таа им дава дискрециско овластување да не извршат избор на ниту еден
кандидат, надвор од единствениот случај предвиден во член 17-а став 2, кој е објаснет погоре.243
242 Врз основа на тие измени донесен е нов Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината
на пријавата за интерен оглас за вработување државен службеник, „Службен весник на РМ“ бр. 13/11.
243 Ова беше редовна појава во постапките за избор на државен службеник. Во Одлука бр. 04-45/1 од 8.1.2015 г., на Градоначалникот на Општина
Чешиново – Облешево за невршење избор на работно место Помлад соработник за правни работи од областа на урбанизмот и уредување на градежното
земјиште и управна постапка во Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој 1 извршител
по јавен оглас, бр. 268/2014, само се констатира дека не се врши избор без да се наведат и да се анализираат релевантните причини за Одлуката.
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Толкувањето дека органот по истекот на рокот може, според своја оцена, да не врши избор е
спротивно на целта на одредбата. Таа е директно поврзана со почитувањето на рокот за избор на
државен службеник од ставот 1 на истиот член и е во насока на поттикнување на ефикасноста на
постапката за избор, а не на воспоставување дискрециско овластување на субјектот што треба да
го изврши изборот. Примената на членот 17-а став (7) на таков начин е во директна спротивност
со основните начела на Законот за државните службеници и како таква е недозволива, бидејќи
таквото толкување ја поништува улогата на другите субјекти во постапката и резултатите од сите
претходни фази ги сведува на алтернативи за изборот како дискреционо право. Дискреционото
право, од своја страна, мора да има законска основа, која овде отсуствува.244
ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ245
За разлика од Законот за административните службеници, овој закон одлучува
транспарентноста да ја потенцира на тој начин што ќе ја наведе како посебна обврска во секој
од начините на засновање на работниот оглас (вработување преку јавен оглас, унапредување и
мобилност преку распоредување и преземање246). Со тоа, уште појасно се определува обврската
за транспарентност надополнета со фер и конкурентна постапка, како и афирмацијата на
објективност во однос на професионалните капацитети. Така, за постапката на вработување
преку јавен оглас е предвидено дека: „Постапката за вработување започнува со објавување јавен
оглас, по што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција се избира најдобриот
кандидат за работното место и тој заснова работен однос со работодавачот“.
На иста линија е и одредбата од член 38 од Законот за административните службеници,
според која:
(1) Постапката за селекција за вработување се состои од три фази, и тоа: административна
селекција, испит за административен службеник и проверка на веродостојноста на докази и
интервју.
(2) Сите фази од постапката за селекција ги спроведува Комисијата за селекција, која е должна да
се грижи за законитоста на постапката.
Со овој закон е отстранета обврската кандидатите да полагаат единствен психолошки тест
и тест за интегритет, а овие аспекти на личноста на кандидатот се проверуваат преку спроведеното
интервју, кое ќе биде анализирано подоцна. Ваквиот начин на селекција е поцелисходен, а во
извесна смисла придонесува и за јакнење на начелото на еднаквост, бидејќи со решението од
претходниот закон самиот кандидат ги сносеше трошоците за тестирањето.
1. Административна селекција и испит за административен службеник
Според член 36 од Законот за административните службеници, кандидатите за вработување се
пријавуваат електронски (што ја олеснува достапноста до работното место), а во прилог на пријавата
доставуваат скенирани примероци од оригиналните докази за исполнетост на општите и посебните
услови. Ова е чекор назад во поглед на решението од претходниот закон, бидејќи кандидатот
сега мора да ги обезбеди доказите во оригинал (некои докази, како што е, на пример, лекарското
уверение, не може да бидат постари од шест месеци), што е дополнителен трошок за него247. Многу
поцелисходно е да остане само обврска тие докази се достават во фазата на интервју и проверка на
доказите, што всушност и е предвидено во Законот за административните службеници248.

244 Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен по жалби и приговори не ги коментира жалбените наводи, туку во Одлука
бр. 09-99 од 03.02.2015 година, само го цитира член 17-а став 7 од Законот за административните службеници, наведува дека одлуката на првостепениот
орган е законита, без да ги образложи причините за таквото одлучување.
245 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20.
246 Idid, член 30 став 1.
247 https://meta.mk/istrazhuva-e-merit-sistemot-i-digitalizaczi-a-na-uslugite-formula-za-kvalitetna-administraczi-a/
248 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20, член 42.
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Согласно член 47 од Законот за административните службеници, начинот на селекција на
кандидати и бодувањето на различните фази на селекцијата, како и други прашања во врска
со спроведувањето на постапката за вработување, се уредуваат со уредба249. Уредбата за
спроведување на постапката за вработување административни службеници250 детално ја опишува
секоја од фазите во постапката со наведување конкретни дејствија на Комисијата за селекција
за вработување, критериумите за вреднување – бодување, што е значително подобрување на
правниот режим на вработувањето во јавна служба.251
Уредбата за спроведување на постапката за вработување административни службеници
предвидува дека за извршената административна селекција (односно спроведениот испит) се
составува записник од страна на Комисијата, кој ги содржи податоците што соодветствуваат
на фазата252. Останува оцената дека овие две фази, како и во претходниот закон, го задоволуваат
стандардот за транспарентност и објективност, кој е надополнет се прецизирање на секој од
критериумите што влијаат врз рангирањето на кандидатите.
2. Проверка на веродостојноста на доказите и интервју
Фазата на проверка на веродостојноста на доказите е елиминаторна за кандидатите што
нема да достават докази за исполнетоста на општите и посебните услови за работното место, а
интервјуто, во секој случај, е последна фаза при изборот на кандидат. За разлика од претходните
фази, каде што се одлучува врз основа на докази – документи и резултати од електронски (со
помош на ИТ-уреди) спроведен испит (што претпоставува дека субјективниот елемент во
оценувањето е исклучен), во оваа фаза интервјуто го вршат непосредно членовите на Комисијата,
кои посебно го оценуваат кандидатот врз основа на квалитетот на одговорите од поставените
прашања.
Токму во функција на обезбедување на објективноста во постапувањето, со Уредбата за
спроведување на постапката за вработување административни службеници е предвидено дека
за спроведената проверка на веродостојноста на доказите и спроведеното интервју Комисијата
составува записник во чиј прилог се и потпишаните формулари од секој од членовите, во кои
се внесуваат бодови за одговорите на општите, ситуациските и стручните прашања за секој од
кандидатите поединечно.
Интервјуто се состои од:
- општи прашања, преку кои се проверуваат интересот и мотивацијата на кандидатот за работното
место, прашања во врска со претходното работно искуство (ако имал), очекувањата на кандидатот
од вработувањето и сл.253;
- ситуациски прашања, преку кои се проверуваат потребните општи работни компетенции за
категоријата на која припаѓа работното место254;
- стручни прашања или практични задачи, преку кои се проверуваат посебните работни
компетенции од делокругот на работното место255 и
249 Idid, член 47.
250 „Службен весник на РМ“ бр. 27/18, Уредба за спроведување на постапката за вработување административни службеници.
251 Согласно член 5 од Уредбата, во фазата на административна селекција може да се добијат до 40 бодови, и тоа: од формално образование 30 бодови,
од неформално образование 3 бода, работното искуство носи 5 бода и познавањето работа со компјутери и канцелариско работење носи 2 бода. Во
фазата на интервју може да се добијат до 40 бодови, од кои 25 бодови за стручниот дел и 15 бодови за проверка на знаење на еден од трите најчесто
користени јазици на ЕУ (англиски, германски или француски).
252 Согласно член 15 став 1 од Уредбата, записникот ги содржи следните податоци: датум, место и време на одржување на административната
селекција, број на оглас, датум на објава на огласот, во кои дневни весници е објавен огласот, институција за чии потреби е објавен огласот, а за
секое различно работно место што се огласува, шифра и назив на работното место, број на извршители, податок за вкупен број пријавени кандидати,
број на неуредни кандидати, број на уредни кандидати, број на кандидати што продолжуваат во втората фаза на селекција, име, презиме и потпис на
претседателот и членовите на Комисијата или на нивните заменици. Согласно член 20 став 1 од Уредбата, записникот ги содржи следните податоци:
датум, време и место на одржување на испитот, број на огласот, а за секое различно работно место за кое е објавен огласот, и шифра и назив, број
на извршители, број и идентификациски кодови на уредно поканети кандидати и број и идентификациски кодови на кандидати што се појавиле на
полагањето, со освоени бодови во првата и втората фаза на селекција, како и име, презиме и потпис на претседателот на Комисијата и членовите или
на нивните заменици.
253 По овој основ може да се добијат најмногу 6 (шест) бода (член 21 став 3 од Уредбата).
254 По овој основ може да се добијат најмногу 6 (шест) бода (член 21 став 3 од Уредбата).
255 По овој основ може да се добијат најмногу 6 (шест) бода (член 21 став 3 од Уредбата).
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- активно познавање на македонскиот јазик256.
Текот на интервјуто се координира од страна на претседателот на Комисијата, кој треба
да обезбеди еднаков и фер однос кон сите кандидати. Претседателот на Комисијата се грижи и
за поделбата на улогите на членовите на Комисијата при спроведување на интервјуто, при што
секој член на Комисијата за секој кандидат пополнува формулар во кој ги внесува бодовите за
одговорите на општите, ситуациските и стручните прашања.
Законодавецот одлучува да ја користи формулацијата „Комисијата составува записник“,
која не е во прилог на транспарентноста. Имено, ако записникот се составува, тоа значи дека
неговата содржина може да се оформува и да се детализира и по завршувањето на интервјуто,
па токму поради тоа кандидатот нема можност веднаш да има увид во записникот. Ова остава
простор записникот да отстапува од реалната состојба на текот на интервјуто. Наместо тоа, треба
да се пропише дека „Комисијата води записник што го потпишуваат членовите на комисијата и
кандидатот“, што би значело дека во записникот непосредно се внесува тоа што се случува на
интервјуто.257
Одредбата, според која за да се најде еден кандидат на конечната ранг-листа (од која
потенцијално би се извршил изборот), потребно е да има освоено барем 60 % од максималниот
број бодови, кои вкупно може да се освојат од сите претходни фази, е извесно подобрување во
однос на објективните критериуми.258 Исто така, напуштено е решението според кое органот
може и да не изврши избор под одредени околности доколку има кандидати што ги исполнуваат
условите.
Практиката покажува дека и постапките што се водени според овој закон, како и оние
според претходниот, резултирале со одлуки што имаат суштински недостатоци во поглед на
законитоста на постапката и транспарентноста во сите нејзини фази. Првична причина за тоа е
отстапувањето од стандардите што ги поставил законот за водење на постапката, иако и тие не
обезбедуваат целосно објективна постапка. Тоа најдобро се гледа од образложенијата што не се
задржуваат на текот и на резултатите од постапката, туку само на хронолошкото набројување
на дејствијата.259 Загрижува тоа што органите што одлучуваат во втор степен по жалбите против
одлуките многу често продолжуваат да ги игнорираат жалбените наводи на кандидатите.260
Со оглед на тоа што во претходните фази на селекција, конкретно при спроведувањето
на испитот за административни службеници, овозможено е снимање и пренесување во живо
на интернет-страницата на Агенцијата за администрација261, сосема е очекувано и оправдано
овој стандард на постапување да се задржи до крајот на постапката. Ваквиот пристап на полна
транспарентност не е непознат за нашиот правен систем, особено со донесувањето на Законот
за спречување на корупцијата и судирот на интереси262. Според него, постапката за избор
ја спроведува Комисија за селекција на кандидати за претседател и за членови на Државната
комисија за спречување на корупцијата. Клучна фаза во постапката е интервјуто263, кое се емитува
на Собранискиот канал. Терминот за одржување на интервјуто се објавува на веб-страницата на
Собранието на Република Македонија, на кое може да учествуваат претставници на Народниот
правобранител, Македонската академија на науките и уметностите и Интеруниверзитетската
256 По овој основ може да се добијат најмногу 2 (два) бода (член 21 став 3 од Уредбата).
257 Слични решенија содржат и другите процесни закони: Законот за парничната постапка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2005,
110/2008, 83/2009, 116/2010, 124/15 (членови 118 и 119), Закон за кривичната постапка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10, 100/12
(членови 91 и 92).
258 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20, Закон за административните службеници, член 45, став 7.
259 Таков е примерот со Одлуката за избор на кандидати по пат на јавен оглас бр. 131/2018, донесена од Градоначалникот на Општина Виница,
заведена под бр. 04-734/10 од 20.9.2018 година, која има низа формални недоследности. Во изреката (диспозитивот) не е наведено кои поединечни
дејствија се преземани од страна на Комисијата во секоја од фазите, со цел преку еден логичен каузален преглед на текот на постапката да се дојде до
релевантните причини за основаноста на Одлуката. Ова особено е важно за фазата на интервју, која поради субјективните вреднувања мора да биде
подетално образложена. Исто така, одлучено е за сите работни места за кои е распишан огласот, а дадено е единствено – општо образложение, без да се
конкретизира за кое работно место се однесуваат наводите, особено што работните места спаѓаат во различни категории, за кои е предвиден различен
степен на одговорност, сложеност, посебни стручни квалификации, различно работно искуство и други релевантни критериуми. Оттука, невозможно е
сите работни места да се подведат под иста фактичка ситуација, односно неопходно е да бидат посебно образложени.
260 Жалба против Одлуката бр. 04-734/10 од 20.9.2018 година за избор на кандидати по пат на јавен оглас бр. 131/2018, донесена од Градоначалникот
на Општина Виница, поднесена на 28.9.2018 година.
261 Член 41 став 2 од ЗАС.
262 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/19.
263 Оваа фаза е уредена во член 12 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/19.
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конференција, и да им поставуваат прашања на кандидатите264.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Воспоставувањето јасни стандарди во постапката за вработување во државна служба е
суштински важно за градењето професионална администрација, која е способна да одговори на
барањата за поквалитетно секојдневие на граѓаните. Првичниот текст на Законот за државните
службеници имаше многубројни недостатоци во поглед на транспарентноста при вработување
преку јавен оглас, кои во голема мера се надминаа со воведувањето на електронското пријавување
и полагање на испитот за државни службеници. Но, останаа спорните и недоволно прецизирани
решенија за начинот на спроведување на интервјуто, вреднувањето на одговорите на кандидатите
и неможноста да се добијат информации за фактичката состојба во оваа фаза, со цел да имаме
реална правна заштита. Спроведувањето на психолошкиот тест/тест за интегритетот на личноста
се покажа како неефикасен и неекономичен начин на селекција. Во практиката, особено
проблематично беше екстензивното и погрешно толкување на одредбата, според која може да
не биде извршен избор на кандидат што ги исполнува сите законски услови. Тоа стана основ за
дискрециски овластувања на органите што вработуваат. Недоволно образложените одлуки за
избор, како и одлуките на второстепениот орган – Комисијата при Агенцијата за администрација,
кои до денес се константно присутни, дополнително ја зголемуваат нетранспарентноста и
правната несигурност. Дел од овие недостатоци беа надминати со Законот за административните
службеници, кој детално ја опиша постапката и предвиде мерливи критериуми за оцена на
способностите и ја елиминираше можноста за невршење избор.
Потребна е законска рамка, која нуди решенија што ќе отстранат каков било сомнеж и ќе
ги мотивираат потенцијалните кандидати да влезат во овој систем на работни места.
- Да се отстрани обврската за доставување на доказите за исполнетост на условите за
вработување уште во фазата на поднесување на пријавата за вработување, бидејќи е
неекономична и нецелисходна.
- Да се уреди содржината на прилозите кон записниците од интервјуто и нивната достапност
до кандидатите. Како учесници во постапката, тие треба веднаш да бидат запознаени со
нивната содржина и да ги потпишат.
- Интервјуто да биде снимено и емитувано во живо на интернет-страницата на Агенцијата
за администрација. Во таа насока е и постапката за избор на членови на Комисијата за
спречување на корупцијата, каде што во интервјуто се вклучени и други надворешни
субјекти. Ова решение со извесни приспособувања може да биде добра основа за
овозможување полна транспарентност при вработувањето.

264 Сите здруженија на новинари што се основани согласно закон, односно што се регистрирани повеќе од пет години и секое здружение или
фондација регистрирано согласно закон и со искуство од најмалку пет години во областа на спречување на корупцијата, владеење на правото или добро
управување, имаат право да се пријават на повикот и да учествуваат во интервјуто со по еден претставник.
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ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТОРТУРА И МАЧЕЊЕ

Автор: M-р Росана Богатинова
Магистер по правни науки од областа на кривичното право

ПРАВАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ДРОГИ ПРИ ВРШЕЊЕ ПРЕТРЕС ОД
СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
„Нè чекаат горе кај Болницата. На стотина метри од неа. Нè запираат, нè претресуваат
и ни го земаат метадонот.“ (Трајаноски, 2016)
„Ни прават претреси среде центарот на градот. Нè запираат во чаршијата и тука
пред сите или нè легнуваат на земја или нè ставаат до ѕид и ни пребаруваат по џебовите. Нè
понижуваат.“ (Трајаноски, 2016)

Пресумпцијата на невиност и забраната за прекумерна употреба на сила од страна на
полицијата се основни начела врз кои се темели водењето на кривичната постапка. Имајќи ја предвид
основната функција на полицијата, која се состои од заштита и почитување на човековите слободи и
права, а истовремено и спречување и откривање казниви дела, како и гонење на сторителите на делата,
се создава „лизгав терен“, а со тоа и чести дилеми кај корисниците на дроги околу границите на
полициските овластувања и нивното евентуално пречекорување. Во обидот да се заштитат граѓаните,
а истовремено да се откријат сторителите на казниви дела, полицијата е овластена да презема мерки
што понекогаш значат и сериозен упад во човековите слободи и права. Сепак, преземањето такви
мерки се применува само во исклучителни ситуации и мора да биде претходно утврдено со закон.
Овој труд ќе даде осврт на законската регулатива со која се утврдени полициските
овластувања и ограничувања при спроведувањето претрес на корисниците на дроги во Република
Северна Македонија со цел да го унапреди степенот на информираност на корисниците за нивните
лични права, а со тоа да се овозможи поголемо искористување на правните механизми за утврдување
одговорност на полициските службеници за злоупотреба на службените овластувања.
Во првиот дел од овој труд се образложени полициските овластувања и ограничувања при
спроведувањето претрес согласно домашното законодавство. Во вториот дел се дадени информации
за начинот на спроведување претрес и информации наменети за корисниците на дроги со цел да имаат
предвид кои се нивните права и обврски при спроведувањето претрес. Во третиот дел од трудот се
елаборирани правните можности што ги имаат корисниците на дроги во случај на пречекорување на
полициските овластувања. На крајот од трудот се наведени заклучните согледувања и препораките
до институциите во Република Северна Македонија со цел унапредување на практиките и поголема
грижа за почитувањето на основните човекови слободи и права на корисниците на дроги.
При изработка на трудот се користеше деск-анализа, при што беа земени предвид повеќе
извештаи и анализи од релевантни институции и граѓански организации, како и правна анализа
на податоци, при што предмет на анализа беа повеќе релевантни закони, правилници и правни
практики.
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ПОЛИЦИСКИТЕ ОВЛАСТУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО
ПРЕТРЕС
Прегледот и претресот на лица претставуваат законски регулирани мерки за пронаоѓање
и обезбедување лица и предмети, односно овие два правни институти во својата примена се
ограничени со закон, па така треба и да се спроведуваат – по исклучок, само кога тоа е неопходно.
Прегледот на лица е „помека“ мерка што подразбира само надворешни проверки на облеката и
други предмети и багажот со помош на сетилата за вид, слух и мирис, но не вклучува дејствија
со кои нешто што не е видливо се прави видливо со отворање, отпакување и слично. За разлика
од прегледот, претресот претставува детално истражување на лица, но под услови што се
изречно утврдени со закон. Навлегувањето во нечија приватност за да се открие кривично дело
или сторител треба да се врши внимателно, со доследно применување на законските правила
што важат во такви ситуации. Ова особено се однесува на претресот на лица како мерка со која се
врши упад во личниот живот на луѓето и по својата природа не е пријатна. Тоа е доволна причина
службените лица да постапуваат со зголемено внимание при вршењето претрес и строго да се
придржуваат кон своите овластувања.
„Не избираат ни место ниту пред кого го прават тоа. Како ѕверови се. Те соблекуваат
до гола кожа. Дали среде улица, или среде плоштад, пред пријатели и случајни минувачи или дома
пред родители, сеедно им е. Нè срамат пред луѓето, ама тоа е тоа. Немоќни сме да сториме
што било. Дури и на свадба да те видат ќе те слечат пред сватовите.“ (Трајаноски, 2016)
Полицијата може да употреби физичка сила против лица (погоре споменатото совладување
со легнување на земја или друго слично дејствие), само со цел да се одбие напад, да се спречи
бегство или да се совлада отпор, односно само доколку тоа е нужно во конкретната ситуација.
При вршење претрес, полицијата не смее да користи полициска палка, средства за врзување и
други средства за присилба.
„Машки претресуваат девојки.“ (Трајаноски, 2016)
Претрес на лице може да се преземе кога е веројатно дека кај него ќе се пронајдат траги
или предмети важни за кривичната постапка. Претресот опфаќа претрес на облеката, обувките,
површината на телото, подвижните предмети што лицето ги носи или се во негово владение,
просторот во кој е затекнато лицето во време на преземањето на претресувањето и средството
за превоз што се користи во текот на претресувањето. Претресот го врши лице од ист пол, освен
ако тоа не е можно од околностите во кои се врши. Но околностите поради кои претресувањето
го извршило лице од друг пол ќе се внесат во записникот за претрес, односно тие мора да бидат
оправдани. Претресот што вклучува соблекување делови од облеката секогаш го врши лице од
ист пол.265
За претрес на интимните делови на телото или телесните отвори е неопходно изречно
одобрение од судот. Интимните претреси ги врши медицинско лице.266
По правило, претресот се врши по издадена писмена наредба за претрес, но сепак,
постојат законски утврдени случаи во кои судијата на претходната постапка може да издаде и
усна наредба за претрес. Судијата на претходната постапка може да издаде и усна наредба за
претрес, но записникот од разговорот во кој се бара усна наредба треба да го предаде до судот
во рок од 24 часа од издавањето на наредбата. Во секој случај, без оглед дали станува збор за
писмена или за усна наредба, таа мора да се изврши само во рок од 15 дена од денот на нејзиното
издавање.267
Наредбата за претрес може да се изврши во кој било ден од седмицата. По правило,
претресувањето се врши дење, но може да продолжи и ноќе ако е започнато дење, па не е
довршено. По исклучок, претресувањето може да се изврши ноќе ако постои опасност од
265 Член 185 од Законот за кривичната постапка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010, 100/2012, 142/2016 и 198/2018.
266 Член 185 од Законот за кривичната постапка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010, 100/2012, 142/2016 и 198/2018.
267 Член 187 од Законот за кривичната постапка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010, 100/2012, 142/2016 и 198/2018.
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одлагање. Всушност, сите околности што претставуваат исклучок од правилата што се утврдени
за спроведување претрес треба да бидат внесени од записникот што подоцна го потпишува и
лицето кон кое се врши претресот.
ШТО ТРЕБА ДА ЗНААТ И ШТО ДА ОЧЕКУВААТ КОРИСНИЦИТЕ НА ДРОГИ ПРИ
СПРОВЕДУВАЊЕТО ПРЕТРЕС
Пред почетокот на претресот, извршителот на наредбата мора да се легитимира и да му
ја предаде наредбата за претрес на лицето врз кое се врши претресот.268
Од самата наредба, лицето ќе се информира за која цел се врши претресот и кои предмети,
односно лица се очекува да бидат пронајдени. Пред претресот, лицето на кое се однесува наредбата
за претрес најпрвин ќе се повика доброволно да го предаде лицето, односно предметите што се
бараат. Целта на оваа одредба е да не се врши упад во приватноста доколку тоа не е нужно во
конкретниот случај, туку да се даде предност на доброволната соработка со полицијата.
Согласно правилата за претрес, лицето кон кое се врши претресот ќе се поучи дека има
право да земе адвокат, кој може да присуствува на претресот. Доколку лицето побара адвокат,
почетокот на претресот ќе се одложи до неговото доаѓање, но најдолго до истекот на два часа.
Ако е веројатно дека избраниот адвокат во тој рок не може да дојде, на лицето ќе му се овозможи
да земе адвокат од листата на дежурни адвокати. Во времето од 20:00 часот навечер до 08:00
часот наутро има право да добие адвокат од листата на дежурни адвокати, чии трошоци паѓаат
на товар на Буџетот на Република Северна Македонија. Сепак, ако одлучи да не земе адвокат
или повиканиот адвокат не дојде во тој рок, претресот може да се изврши и без присуство на
адвокат.269
Постојат таксативно утврдени случаи во кои не важат горенаведените права, односно
случаи во кои претежнува интересот да се откријат лица или предмети поради околности што не
трпат одлагање. Така, кон претрес на лице може да се пристапи и без претходно предавање на
наредбата, без претходна покана за предавање лице или предмети и без поука за право на
бранител ако:
- се претпоставува вооружен или физички отпор;
- е нужно при сомневање дека е сторено тешко кривично дело што го сторила група или
организација или злосторничко здружение, претресот да се изврши ненадејно;
- претресувањето треба да се изврши во јавни простории и
- се стравува од уништување или прикривање на трагите на кривичното дело или
предметите важни за кривичната постапка.270
Токму овие таксативно определени ситуации оставаат простор за злоупотреба во името на
откривањето лица или предмети поради опасност од одлагање. Затоа, неопходно да се направат
законски измени со кои ќе се ревидираат исклучоците од правилото што наложува обврска да
се предаде наредбата за претрес, во која е наведено која е целта на претресот и кои предмети,
односно лица треба да се пронајдат. Оставањето простор за слободно толкување на полицијата
во однос на тоа која ситуација нужно налага врачување наредба за претрес или не претставува
отворена врата за прекршување на човековите права на корисниците на дроги.
За секој претрес се составува записник што го потпишуваат извршителот на наредбата
што го врши претресот и лицето кај кое или врз кое се врши претресот.271
Пред да се потпише, записникот треба внимателно да се прочита и да се обрне внимание
дали се наведени околностите под кои се врши, дали се одземени предмети и кои предмети се
одземени при спроведувањето на претресот. Во записникот се внесуваат и точно се опишуваат
268
269
270
271
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предметите и исправите што се одземаат, а тоа ќе се стори и во потврдата за одземање предмети
што веднаш му се издава на лицето од кое се одземени предметите, односно исправите.
ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА ПОЛИЦИЈАТА ГИ ПРЕЧЕКОРУВА СВОИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Кога лицето кон кое се применети полициските овластувања смета дека полицискиот
службеник ги повредил неговите слободи и права, има право да поднесе претставка до полицијата.
Полицијата е должна да изврши проверка по наводите во претставката и во рок од 30 дена од
денот на приемот на претставката, во писмена форма, да го извести подносителот за преземените
мерки. Надлежен орган за постапување по претставките е Одделот за внатрешна контрола,
криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи,
кој дејствува како контролен механизам над работата на полицијата.272 Претставката може да се
поднесе и онлајн на веб-страницата www.mvr.gov.mk. Дополнително, Народниот правобранител
како заштитник на човековите слободи и права, како и граѓанските организации што работат во оваа
област може да понудат правна помош при процесирањето на случаите на повреда на човековите
права од страна на полициските службеници.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Личните сведоштва на корисниците на дроги во однос на постапувањето на полицијата при
спроведувањето претрес и одземање предмети укажуваат на многубројни пропусти, прекршување
на основните права и непрофесионален однос.
Полицијата треба да биде заштитник на човековите права, а не извор на застрашување
и репресија. Еднакво важна е и улогата на секоја индивидуа, да ги познава своите права со цел
да се заштити во конкретна правна ситуација. Имено, познавањето на правото може да биде од
корист при контактот на корисниците на дроги со полицијата, особено доколку им се ставаат на
товар случаи што се поврзани со дроги, бидејќи во овие случаи честопати постои несоодветна
примена на казненото право од страна на органите на кривичниот прогон, вклучително и од страна
на полицијата.
Полициските службеници треба да се спротивстават на секое кршење на законите и
меѓународните стандарди од страна на полицијата. Сите полициски службеници се лично одговорни
за сопствените дејствија или пропусти согласно домашните и меѓународните правила за полициско
постапување.
Досега, евидентираните практики во постапувањето на службените лица при спроведувањето
претрес укажуваат на многубројни пропусти. Со цел нивно надминување, неопходно е да се посвети
должно внимание од страна на службените лица и институциите, особено:
- сите овластени службени лица што одлучуваат за спроведување претрес или спроведуваат
претрес да внимаваат на исполнувањето на интересите на кривичната постапка, а притоа да не ги
загрозат индивидуалните интереси, права и слободи на граѓаните;
- да се почитуваат домашните и меѓународните прописи што се поврзани со кривичната
постапка и правилата за вршење претрес;
- редовно да се одржуваат обуки за полициските службеници со содржини од домашното
и меѓународното право, релевантни конвенции, декларации и правила, препораки, стандарди за
почитување на човековите права и слободи;
- да се направи јасна дистинкција помеѓу прегледот и претресот при постапувањето:
прегледите да се вршат професионално од страна на полициските службеници и да не се дозволи
тие неосновано да преминат во претреси;
- да се преземаат активности за зајакнување на свеста на граѓаните за важноста од
пријавувањето случаи на полициска злоупотреба и пречекорување на овластувањата при вршење
претрес.
272 Член 81-а од Закон за полиција, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016,
120/2016, 21/2018 и 64/2018.
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и 198/2018).

3.

Закон за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014,
33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија
У. бр. 211/2006 од 05.11.2008 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2008.

4.

Закон за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2009).
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УЛОГАТА НА ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА ОД ТОРТУРА
И НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ВО БОРБАТА
ПРОТИВ ТОРТУРА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВОВЕД

„Се вели дека никој вистински не ја знае
нацијата сè додека не бил во нејзините затвори“
– Нелсон Мендела.

Заштитена со голем број меѓународни и национални инструменти и декларирана како
jus cogens норма, забраната за тортура и нечовечно однесување претставува едно од основните
човекови права и не постојат никакви вонредни или исклучителни околности за кои се оправдува
примената на тортура.
Таа е дефинирана како дејствие направено со цел да се стекне некоја информација,
притоа предизвикувајќи тешко физичко или ментално страдање, кое е извршено од страна на
државно службено лице или лице што постапува во својство на овластено службено лице. Тоа
не претставува ретко сценарио во кое било општество во светот, притоа создавајќи закана за
демократските принципи и вредности, а со тоа и суров и безобразен напад врз основните човекови
права. Иронијата на оваа честа појава се зголемува со фактот за нејзината распространетост и во
најразвиените и најнапредните демократски општества. Фактот што овој чин е извршен од страна
на државно тело чија примарна цел е заштита на правата и слободата на сите граѓани претставува
сериозен проблем и доказ за многу пропусти во функционирањето на демократскиот систем.
Неизбежен е фактот дека оваа ситуација наметнува потреба од постојано преиспитување
на воспоставените системи за превенција и воспоставување потранспарентни процедури за
испитување на случаите каде што е сторена тортурата. Со овој проблем се соочува и Република
Северна Македонија, која по ратификацијата на Факултативниот протокол кон Конвенцијата
против тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување на
ОН во 2008 година го назначи Народниот правобранител за Национален превентивен механизам
во борбата против тортура. Исто така, во нашата земја се извршени и голем број посети од
Европскиот комитет за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или
казнување273, чии извештаи содржат голем број критики во однос на положбата и ситуацијата
во казненопоправните домови, психијатриските установи и полициските станици низ целата
територија на Република Северна Македонија.
Во овој труд, користејќи ги методите на анализа, апстракција, дедукција и индукција, се
анализира работата на Европскиот комитет за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко
постапување или казнување и работата на Националниот превентивен механизам во Република
Северна Македонија, воведен со Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и
друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, кој стапи во сила во
2006 година.
Трудот започнува со краток историски осврт за терминот „тортура“ и нејзината примена
во минатото. Во рамките на останатите два дела се обработуваат Европскиот комитет за заштита
273 Познат како „CPT“.
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од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување и работата на Националниот
превентивен механизам во Република Северна Македонија.
На крајот, се сумира заклучокот за издржаноста и потребата на ваков вид механизми
и колку нивната примена е целисходна, и дадени се препораки на кој начин би можела да се
подобри работата на овие органи, со цел да се создаде адекватен систем што ќе се бори против
тортурата и друго сурово, нечовечно и деградирачко постапување или казнување.
КРАТОК ИСТОРИСКИ ОСВРТ
Зборот „тортура“ доаѓа од латинскиот збор „torquere“, што значи „да се заврти“ или „да
се исцеди“, како постапка што се однесувала на одредени активности со телото на обвинетиот.
Во минатото, овој често употребуван метод претставувал процесно-правен институт што бил
регулиран со прописи за начинот на применување, чија цел била изнудување признанија на
обвинетите лица. Највпечатливи примери на тортура има во периодот на инквизицијата, а идејата
за укинување започнува како последица од влијанието на просветителите.
Во меѓународното право, основата за апсолутната забрана за тортура се утврдува со
Универзалната декларација за правата на човекот, која е усвоена во 1948 година и во која се
наведува: „Никој не смее да биде подложен на мачење или на свирепа, нечовечна или понижувачка
постапка или казна“. Историски гледано, во поглед на заштитата од тортура, најзначајно е
донесувањето на Конвенцијата против тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко
постапување или казнување од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Во неа
се дефинира поимот тортура и се формира Комитет против тортура при Обединетите нации, а со
донесениот Факултативен протокол274, државите членки се согласија дека се потребни дополнителни
мерки за да може да се оствари целта на Конвенцијата, односно дека заштитата од тортура може
да се зајакне со вонсудски средства од превентивна природа, кои се темелат врз редовни посети во
местата на лишување од слобода. Исто така, посебно значење во поглед на заштитата од тортура
е донесувањето на Европската конвенција на човековите права, која, меѓу другото, ја утврдува
забраната за мачење како универзален и апсолутен принцип, но и донесувањето на Европската
конвенција за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување со
која се воспостави Европскиот комитет за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко
постапување или казнување. Овој Комитет има мандат да врши посети во секое време и во секое
место на лишување од слобода во сите земји членки на Советот на Европа.
УЛОГАТА НА ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ПРОТИВ ТОРТУРА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Република Северна Македонија ја ратификуваше Европската конвенција за заштита од
тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување во 1997 година, и оттогаш
биле извршени тринаесет посети од страна на Европскиот комитет за заштита од тортура и
нечовечно или понижувачко постапување или казнување (во натамошниот текст: „Комитет“), од
кои шест биле периодични, а седум ад хок посети. Инаку, „страната“, односно надлежните власти
на државата потписничка согласно оваа Конвенција треба да одобруваат посети на местата што
се под нејзина jурисдикциjа, каде што лицата се лишени од слобода и треба да соработуваат со
Комитетот.275 Посетите, по правило, ги вршат најмалку двајца членови на Комитетот, а Комитетот
ja известува Владата за страната за која станува збор за својата намера да изврши посета и по
таквото известување, Комитетот е овластен да ги посети местата во кое било време. Секоја
страна е должна на Комитетот, заради извршување на неговата задача, да му овозможи пристап
до нејзината територија и движење, без никакви ограничувања, и да добие секакви податоци за
местата каде што се наоѓаат лицата лишени од слобода, што подразбира и право на непречено

274 Генералното собрание на Обединетите нации го донело Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нехумано или
понижувачко постапување или казнување, кој стапи во сила на 22 јуни 2006 година.
275 Чл. 2 и чл. 3 од Европската Конвенција за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување, Совет на Европа 1987 г.
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движење во внатрешноста на тие места.276
Последната посета во нашата земја од страна на Комитетот била извршена од 2.12.2019
до 12.12.2019 година и притоа биле извршени посети на повеќе полициски станици, затвори и
психијатриски установи. Во оваа посета, Комитетот, чиј извештај сè уште е во подготовка, обрна
посебно внимание кон тоа дали се реализирани препорачаните мерки од октомври 2017 година во
однос на незаконитото задржување. Во однос на претходните извештаи од изминативе дванаесет
години, Комитетот има забележано голем број неправилности во однос на имплементацијата
на забраната на тортура во нашата земја.277 Иако ваквите дејствија се нормирани во Уставот на
Република Северна Македонија278 и во Кривичниот законик на Република Северна Македонија279,
бројот на случаи што е забележан од страна на Комитетот, разговарајќи со лицата лишени
од слобода и вршејќи увид во установите, е енормен во споредба со пријавените случаи во
Министерството за внатрешни работи, што е индикатор за недоверба во институциите од страна
на граѓаните (Калајџиев, 2017).
Комитетот има право да врши увид во постапувањето со лицата лишени од слобода со
цел, доколку е потребно, да ја засили нивната заштита од тортура и нечовечно или понижувачко
постапување или казнување. Идејата на Комитетот не е да извршува никакви судски функции,
туку во духот на соработката и преку совети да бара подобрување во заштитата на лицата лишени
од слобода. Препораките на Комитетот не ја обврзуваат односната држава и Комитетот треба да
се воздржува од изразување на своите ставови околу интерпретацијата на инструментите, било
in abstracto било во однос на конкретни факти, и да се задржи на својата задача, која е само
превентивна.280
Но, иако се превентивни и необврзувачки критиките на Комитетот, ако се направи
споредба од извештајот од 2006 година до последниот извештај во 2016 година, може да се
забележи дека Република Северна Македонија не постапува според препораките на Комитетот.
Извршениот прогрес во овие десет години е многу мал, а проблемот со преголемата населеност,
недоволниот персонал и фактот што самиот живот на луѓето лишени од слобода е во ризик е
доволна индикација дека властите треба посериозно да ги сфаќаат препораките на Комитетот.
Ако се анализираат сите извештаи на Комитетот, почнувајќи од првиот од 1998 година281, може
да се забележат и пречекорувања во однос на 24-часовниот максимум на задржување од страна
на полициските службеници. Потоа, пронајдени се и остри предмети во полициските станици
што се користени за заплашување282, забележан е надзор од страна на полициски службеници
при разговор помеѓу адвокати и затвореници, како и постоење значителен проблем во однос на
неправилниот начин на исхрана со кој се загрозува човечкото достоинство. Понатаму, наодите
на делегацијата на КПТ сугерираат дека запоставувањето од страна на персоналот, заедно со
276 Чл. 7 и чл. 8 од Европската Конвенција за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување, Совет на Европа 1987 г.
277 Council of Europe. Пристапено на 15 октовмри 2020 г.:https://www.coe.int/en/web/cpt/north-macedonia
278 Чл. 11 на Уставот на РСМ „...Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Се забранува секој облик на мачење, нечовечно
или понижувачко однесување и казнување... “; чл. 54 „...Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната
на мачење, на нечовечно и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на
уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповедта.“
279 „Сл. весник“ 248/18, чл. 142 „Тој што во вршењето на службата, како и тој што наведен од службено лице или врз основа на негова согласност, ќе
употреби сила, закана иди друго недопуштено средство или недопуштен начин со намера да изнуди признание или некоја друга изјава од обвинетиот,
сведокот, вештакот или друго лице, или ќе предизвика кај друг тешко телесно или душевно страдање за да го казни за кривично дело што го сторило
или за што е осомничен тој или друго лице, или за да го заплаши или да го присили на откажување од некое негово право, или ќе предизвика такво
страдање поради каков било облик на дискриминација, ќе се казни со затвор од три до осум години. (2) Ако поради делото од став 1 настапи тешка
телесна повреда или други особено тешки последици за оштетениот, сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири години“; чл. 403-а „...дејствијата
на мачење и на нечовечно и понижувачко постапување и казнување извршени при систематско уништување цивилно население се казнуваат со затвор
најмалку десет години или доживотен затвор; чл. 404 „...во услови на војна, вооружен судир или окупација... се казнуваат со затвор најмалку десет
години или со доживотен затвор“; чл. 405 „...забрана за мачење на ранети и болни лица во услови на војна и вооружен судир; чл. 406 „...се забранува
мачење на лица што се воени заробеници.“
280 Европска конвенција за заштита од тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Текст на Конвенцијата и појаснување.
Пристапено на 15.10.2020 година: https://rm.coe.int/16806dbac2
281 Council of Europe Committee for the Prevention of Torture, Report to the Government of „the former Yugoslav Republic of Macedonia“ on the visit to „the
former Yugoslav Republic of Macedonia“ carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 May 1998, 11 October 2001, CPT/Inf (2001) 20, достапен на: https://www.refworld.org/docid/4ee875b12.html [пристапено на 15
октомври 2020 г.] стр. 10
282 Council of Europe Committee for the Prevention of Torture Report to the Government of „the former Yugoslav Republic of Macedonia“ on the visit to „the
former Yugoslav Republic of Macedonia“ carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 15 to 26 May 2006.
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недоволниот број членови на персоналот, можеби довело до прерана смрт на одредени лица
сместени во институцијата. Застрашувањата и насилството меѓу затворениците претставуваат
распространета појава. Исто така, и неправилната хигиена, пренаселеноста (осум затвореници
во 19,4 м2)283, потребата од одвојување на децата и младите во воспитно-поправните домови,
потребата од подобар скрининг во однос на тоа кој влегува и кој излегува во затворите и
злоупотребата на сила од страна на полициските службеници се проблеми што биле адресирани
од Комитетот.
За жал, при споредба на извештаите од сите години може да се заклучи дека не е направен
позначаен напредок за подобрување на положбата во најголем дел од затворскиот систем.
НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ И БОРБАТА ПРОТИВ ТОРТУРА
Целта на ОН да воспостави систем на редовни посети спроведени од страна на независни
меѓународни и национални тела на местата, каде што лицата се лишени од нивната слобода, со
цел да се спречи тортурата и друг вид нечовечно или понижувачко постапување или казнување, е
реализирана со Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура што стапи во сила во
2006 година. Нашата земја го потпиша Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура
на 1.9.2006 година, а Собранието на Република Северна Македонија го ратификуваше на 30.12.2008
година. Законот за ратификација го назначи Народниот правобранител за Национален превентивен
механизам. Националниот превентивен механизам, во согласност со Факултативниот протокол, има
надлежност редовно да го испитува постапувањето кон лицата лишени од слобода во местата на
лишување од слобода, и земајќи ги предвид релевантните норми на Обединетите нации, да поднесува
предлози и согледувања во врска со постојното или со нацрт-законодавството, а државата е должна
да соработува со него284 и да му ги обезбеди сите податоци и информации, без оглед на степенот на
доверливост.
Одделението за превенција од тортура, кое ја врши функцијата на Националниот превентивен
механизам, започна да функционира во март 2011 година. Изготвен е и посебен правилник за начинот
на вршење превенција и методологија за начинот на спроведување на превентивните посети. Овој
механизам своите активности ги спроведува во согласност со годишна програма за работа одобрена
од Народниот правобранител. Со ова решение, согласно донесените акти, превенцијата се врши
со воспоставување систем на редовни посети што може да бидат редовни или последователни.
Последователните посети имаат цел да се провери степенот на спроведување на дадените препораки
за претходно утврдените состојби во местата каде што лицата се или може да бидат лишени од
слобода. Активностите што ги извршува Народниот правобранител се однесуваат на разговарање со
службените лица за нивната обврска за заемна соработка, на согледување на состојбите во врска со
материјалните услови во местата каде што се сместени лицата лишени од слобода, на вршење увид
во документацијата што се однесува на третманот на тие лица и непосредно разговарање со лицата
лишени од слобода. Врз основа на констатираните состојби, Националниот превентивен механизам
подготвува посебен извештај со соодветни препораки, кој Народниот правобранител го доставува до
надлежните органи и предлага мерки што треба да се преземат заради подобрување на севкупните
услови во местата за лишување од слобода.
Националниот превентивен механизам работи редовно и транспарентно. Се одржуваат
редовни посети и се изготвуваат годишни извештаи за неговата работа. Исто така, напишани
се и неколку посебни извештаи во однос на постапувањето кон мигрантите и странците. Во 2013
година, Народниот правобранител има доставено иницијатива за изменување и дополнување
на Законот за кривична постапка, а има доставено и мислење за предлог на Законот за правда на
децата. Националниот превентивен механизам има вклучено надворешни соработници од повеќе
профили, и на тој начин овозможува мултидисциплинарен пристап при спроведувањето на посетите,
283 Ibid.
284 Член 21 од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура, 2006 „...се утврдува должноста на државата да соработува со националниот
превентивен механизам.“; член 28 „...ниту еден орган на власта ниту функционер нема да нареди, да примени, да дозволи или да толерира никаква
санкција против кое било лице или организација за доставување на националниот превентивен механизам какви било информации, без разлика дали се
тие лажни или вистинити и врз ниедно такво лице или организација нема на поинаков начин да му се наштети.“
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водејќи се од препораките на Асоцијацијата за превенција од тортура. Во изминативе неколку
години се извршени повеќе посети во речиси сите полициски станици и казненопоправни домови.
Спроведени се и разговори со приведените и задржаните лица во поглед на постапувањето врз нив
и остварувањето на правата во текот на лишувањето од слобода. За време на посетите се вклучени
експерти од повеќе полиња. За посетите биле изготвени посебни извештаи што биле доставени
до надлежните министерства и до раководните лица на институциите. Во дел од извештаите бил
опфатен и тематски дел посветен на присилната хоспитализација во психијатриските установи и
почитувањето на човековите права во овие институции. Националниот превентивен механизам бил
мошне активен и на меѓународен план со тоа што претставник учествувал на 25-годишнината на
Комитетот за превенција од тортура при Совет на Европа, како и на повеќе состаноци на Мрежата на
Националните превентивни механизми на Југоисточна Европа.285
Ставот на Народниот правобранител во врска со оваа состојба е сличен како и на Европскиот
комитет за заштита од тортура: „Во затворот ’Идризово‘ се сместени 1 966 лица, што е дупло повеќе
од капацитетите. Во страшна состојба се и приемното и амбулантното одделение. Во приемното
одделение нема прозорци и кревети, а во амбулантното одделение болните спијат на кревети без
душек. Бактерии и вируси демнат од сите страни“ – вели тој.286
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Започнувањето со работа на Европскиот комитет за заштита од тортура и нечовечно или
понижувачко постапување или казнување и стапувањето во сила на Факултативниот протокол
кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или
казнување (ОПКАТ) во 2006 година претставува револуционерен чекор и значаен прогрес на
светско ниво во борбата против тортурата. Со овој чекор не само што се отвори пристапот на едно
ново меѓународно тело до сите места на лишување од слобода, со цел навремено укажување на
ризиците, пропустите и недостатоците во насока на спречување акти на тортура, туку се зајакна и
улогата на државата во делот на превенција од тортура со вметнување обврска за воспоставување
национални превентивни механизми (НПМ) (Мемети, 2012, 53).
Идејата за редовни посети од страна на специјални тела, со нивната обврска да поднесуваат
извештаи, создаде голема транспарентност во однос на вистинската состојба во овие установи.
Исто така, постоењето на обврската на почитување доверливост на членовите на Комитетот,
експертите и другите лица што помагаат на Комитетот и нивниот имунитет од судско гонење
поради изговорени или пишани зборови или секакви акти што ги направиле во извршувањето на
нивните функции, што продолжува дури и по престанокот на нивниот мандат, им дава сигурност
на членовите на Комитетот да ја вршат својата работа правилно и без страв од притисоци.
Но, препораките и на Народниот правобранител и на Европскиот комитет за заштита од
тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување, иако се јасни, прецизни и
добро осмислени со конкретни чекори и начини за решавање на проблемите, поради нивното
необврзувачко дејство тие не може да влијаат директно врз подобрувањето на овој систем затоа
што таа одлука ја носи државата. Според ова, може да се заклучи дека овие тела се ефикасни
за препознавање на проблемите и за изнаоѓање начини за нивно решавање, но сепак нивната
имплементација зависи од свеста и ангажираноста на државата.
Имајќи го предвид сето претходно наведено, потребно е во меѓународните договори да
се интегрираат клаузули со кои ќе се надмине нивната декларативна природа. Имено, доколку
се воведат одредени клаузули во меѓународните договори што ќе гарантираат кои препораки и
под кои услови државата членка ќе ги имплементира дадените препораки на Комитетот против
тортура и друго нечовечно или понижувачко постапување или казнување, ќе може да се постигнат
285 Народен правобранител на Република Северна Македонија. Национален превентивен механизам. Пристапено на 15.10.2020 година: http://
ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx
http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/mislenja_i_inicijativi.aspx
http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/aktivnosti.aspx
286 Иџет Мемети. Последно пристапено 15.10.2020 година: https://www.pravdiko.mk/memeti-vo-zatvorot-vo-idrizovo-vladee-koruptsija-osudenitsite-spijatna-kreveti-bez-dushek/
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одредени реформи и овие механизми ќе излезат од својата декларативна природа.
На национално ниво, со цел да се подигне свеста за вметнување реформи на оваа
тематика, потребно е да се вложат повеќе финансиски средства за развивање иницијативи и за
реализирање проекти на кои би работеле владини и невладини организации. Понатаму, потребна
е реконструкција на инфраструктурата на затворскиот систем и инвестирање во персоналот за
кој би биле имплементирани и посебни мерки за контрола. Сето ова ќе го подигне стандардот на
овој систем, чиј фундаментален елемент треба да биде владеење на правото.
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and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 May 1998. Пристапено на 26.10.2020
година: https://rm.coe.int/16806973e0
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КРИТИКА НА ПРИМЕНАТА НА НАЧЕЛОТО НА ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Овој труд е фокусиран на начелото на слободен пристап до информации поврзани со
животната средина. Тоа начело е воспоставено во меѓународните конвенции на крајот на минатиот
век, а во Република Македонија287 во 2005 година. Уредено е со Законот за животната средина
и подразбира: (*) право на граѓаните да пристапуваат до информации поврзани со животната
средина од јавните органи; (*) обврска на јавните органи редовно да објавуваат информации со
кои располагаат, а кои се значајни од аспект на животната средина. Така, во трудот е претставена
спроведената анализа – колку единиците на локалната самоуправа го почитуваат начелото на
слободен пристап до информации поврзани со животната средина, односно во која мера тие
постапуваат согласно своите обврски. Трудот е напишан со мотив да се привлече вниманието
на јавноста кон ова исклучително значајно начело и да се изврши притисок кон единиците на
локалната самоуправа да објавуваат податоци поврзани со животната средина. Од структурна
гледна точка, во него најнапред се претставува што значи поконкретно начелото на слободен
пристап до информации поврзани со животната средина. Извршен е преглед на релевантните
меѓународни и домашни правни акти, со цел потоа да се претстави и моменталната состојба
поврзана со единиците на локалната самоуправа. На крајот на трудот следуваат заклучоци по
повод имплементацијата на споменатото начело од страна на единиците на локалната самоуправа,
а понудени се и препораки за подобрување на недостатоците. Од методолошка гледна точка, во
трудот се користени нормативниот и емпирискиот метод.
НАЧЕЛОТО НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА –
МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА РАМКА
1. Потреба од постоењето на пристап до информации за животната средина
Техничко-технолошкиот развој, очекувано, ја интензивираше експлоатацијата на
природните ресурси. Имено, последиците по животната средина, како што се аерозагадувањето,
климатските промени, опустошувањето на биодиверзитетот и слично, се толку многу интензивни
што нужно го привлекуваат вниманието не само на научната и стручната јавност во повеќе
области, туку и на пошироката јавност. Според процените на Светската здравствена организација,
загадувањето убива приближно седум милиони индивидуи на светско ниво во текот на годината,
а 9 од 10 лица дишат воздух со високо ниво на загаденост.288 Говорејќи, пак, за климатските
промени, најнапред би можело да се истакне дека според истражувањето на Националните
центри за информации за животната средина, 2019 беше најтоплата година во изминатите 140, со
287 Во овој труд паралелно ќе бидат користени називите „Република Северна Македонија“ и „Република Македонија“, во зависност од тоа дали
станува збор за периодот пред или по стапувањето на сила на Амандманот XXXIII на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/2019).
288 Податоците се достапни на веб-страницата на Светската здравствена организација: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
(последна посета на 3 јули 2020).
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зголемувањето на температурата на водните и копнените површини од 0,95 степени целзиусови.
Дополнително, значајно е да се истакне дека најтоплите 5 години во периодот од 1880 до 2019
година се измерени токму по 2015 година (National Centers for Environmental Information, 2019).289
Дури и, сосема интригантно, земајќи го предвид развојот на настаните поврзани со вирусот
КОВИД-19 во 2020 година, Обединетите нации и Светската здравствена организација неодамна
истакнаа дека и честата појава на пандемии е резултат, меѓу другото, и на уништувањето на
природата (Carrington, 2020). Токму затоа, граѓаните треба да имаат пристап до релевантни
податоци за животната средина, што е установено и во меѓународните акти наведени подолу.
2. Меѓународни документи за пристапот до информации за животната средина
Во текот на втората половина од минатиот век на глобално ниво се појавуваат иницијативи
за регулирање на заштитата на животната средина. Релевантни документи на меѓународен план
се Декларацијата на Обединети нации од Конференцијата за животна средина во Стокхолм од
1972 година,290 Светската повелба за природата од 1982 година,291 Брунтландскиот извештај292
и други, додека, пак, на регионално ниво се издвојуваат првата и втората Акциона програма
на Европската Унија за заштита на животната средина.293 Овие документи се декларативни,
односно во нив не се воспоставува, барем на непосреден начин, ниту едно право за човекот или
граѓанинот. Тоа е и нивниот основен недостаток.
Токму поради овој недостиг на првичните документи, неколку децении подоцна се
усвојува Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап
до правдата за прашањата поврзани со животната средина, усвоена во Архус во 1998 година.294
Од содржината на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста
во одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина, од
суштествена важност е нејзината преамбула каде што експлицитно се наведува дека „[…] секоја
личност има право да живее во средина адекватна за неговото/нејзиното здравје и благосостојба“,
односно дека „граѓаните мора да имаат пристап до информации, како и да имаат право на учество
во процесот на донесување одлуки […] поврзани со прашањата од животната средина […]“.
Во членот 4 од Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во
одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина е предвидено
дека секоја држава ќе осигури дека јавните органи ќе одговараат на барања за пристап до
информации поврзани со животната средина, а во членот 5 (насловен „прибирање и ширење
информации“) е определено дека јавните органи редовно ќе ги објавуваат податоците со кои
располагаат, а кои се значајни за животната средина. Практично, во првиот случај станува збор
за пасивна транспарентност – доставување податоци по барање (Galhardo, 2019, стр. 1; Zúñiga, 2018), а во вториот за активна транспарентност – објавување податоци од страна на јавните
органи, без притоа да постои какво било барање.295 Она што е особено значајно во поглед на
овие две права, низ призмата на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста
во одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина, е дека во
неа се содржани не само декларативни насоки, туку, како што беше речено, и конкретни обврски
на државата.
Така, според Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето
и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина, начелото на пристап до
информации за животната средина подразбира човеково право, од една страна, но и должност на
државата (или нејзините јавни органи), од друга страна. Сумирано, тоа подразбира:
289 Студијата е достапна на: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913 (последна посета на 3 јули 2020).
290 Достапна на: http://docenti.unimc.it/elisa.scotti/teaching/2016/16155/files/file.2017-03-11.7227158899 (последна посета на 3 јули 2020)
291 Достапна на: https://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/world.charter.for.nature.1982.html (последна посета на 3 јули 2020).
292 Достапен на: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (последна посета на 3 јули 2020).
293 Повеќе на: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630336/EPRS_BRI(2018)630336_EN.pdf (последна посета на 3 јули 2020).
294 Достапна на: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf (последна посета на 3 јули 2020).
295 На ваков начин се дефинирани пасивната и активната транспарентност и во Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна
Македонија, достапна на: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/strategija_za_transparentnost_en.pdf (последна посета на 3 јули 2020).
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•

•

постоење домашно законодавство што ги обврзува јавните органи да одговараат на
барања за слободен пристап до информации од граѓаните поврзани со животната средина
(конкретна посебна управна постапка со прецизно утврдени рокови и ефективни правни
лекови) – пасивна транспарентност;
обврска за јавните органи редовно да ги објавуваат сите податоци поврзани со животната
средина со кои располагаат на тој начин што граѓаните ќе може лесно да пристапат до нив
и да ги користат (англ. user friendly). Понатаму, приспособено на денешните времиња,
начелото би подразбирало дека:
o главен извор на податоците треба да биде интернетот;
o пристапот до информации не подразбира само пристап до документи (имајќи
предвид дека на граѓанинот не му е од корист објавен документ доколку тој не е
читлив, доколку во него не може да се пребарува и доколку тој е неразбирлив);
o на граѓаните треба да им биде понудена активна помош во трагањето до
посакуваната информација;
o информациите треба да бидат објавени навреме (на пример, ако станува збор
за даден пропис поврзан со животната средина, тој треба да биде објавен во
разумно време пред неговото усвојување, со цел граѓаните да може навистина да
му обрнат внимание);
o непостоење трошоци за пристап до информациите.

Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и
пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина не е единствениот релевантен
меѓународен документ во обработуваниот контекст. На ниво на Европската Унија, на пример,
е донесена Директивата 2003/4/EC за пристап до информации за животната средина.296
Наведувањето на сите меѓународни извори би имплицирало мошне поминуциозно истражување.
Во овој стручен труд поголем акцент е ставен на македонското законодавство.
НАЧЕЛОТО НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Во Република Северна Македонија, Конвенцијата за пристап до информации, учество
на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната
средина е ратификувана на 3 јули 1999 година.297 Од домашните акти, пак, како lex specialis
за животната средина се јавува Законот за животната средина. Од него е релевантен, пред се,
членот 17. Потоа следуваат и членовите 51-56-а. Членот 17 гласи: „Органите на државната власт
и органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, се должни да ги
обезбедат сите потребни мерки и да пропишат постапки со кои се обезбедува остварување на
правото на пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките што се
однесуваат на состојбата на животната средина, како и да обезбедат изјаснување на јавноста во
постапката за донесување на тие одлуки“.
Членовите од 51 до 55 го уредуваат правото на граѓаните да поднесат барање за пристап
до информации за животната средина до Владата, органите на државната управа, органите на
општините и градот Скопје, но и до други носители на јавни овластувања. Во нив детално е
уредена постапката по барање за пристап до информации и правото на жалба во случај да се одбие
давањето на бараниот податок од страна на наведените субјекти. Кога станува збор за жалбата,
потребно е усогласување на Законот за животната средина со Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер.298 Имено, во членот 55, ст. 7 од Законот за животната средина
е наведено дека жалбата, во случај на недоставување податоци, се поднесува до Комисијата за
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Во 2019 година, со
донесувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, оваа комисија
е трансформирана во Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации.
Членовите 56 и 56-а, пак, утврдуваат обврска за Владата, единиците на локалната самоуправа
296 Достапна на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28091 (последна поста на 3 јули 2020).
297 „Службен весник“ бр. 40/1999.
298 „Службен весник“ бр. 101/2019.
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и сите други субјекти опфатени со законот проактивно да објавуваат податоци поврзани со
животната средина. Така, секој од овие органи е должен во форми и формати што лесно може да
се репродуцираат и да бидат достапни преку мрежите за електронска комуникација да ги објави,
во најмала рака, следните информации:
•
•
•
•
•
•

•

текстови на релевантни меѓународни договори, конвенции или спогодби и текстови на
правни акти донесени од органите за животната средина или кои се однесуваат на неа;
документи во кои се содржани политики, како и стратегии, планови и програми што се
однесуваат на животната средина;
извештаи за напредокот во спроведувањето на меѓународните договори, конвенции и
слично, како и стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и извештаите за тоа
како тие се подготвени, но и да се чуваат во електронска форма;
извештаи за состојбата на животната средина;
податоци или прегледи на податоци добиени од следење на активностите што влијаат
или постои можност да влијаат негативно врз животната средина;
овластувања чие спроведување може значително да влијае врз животната средина, како
и договори склучени меѓу правни и физички лица чие спроведување може значително да
влијае врз животната средина или да обезбедат упатување на местото каде што може да
се побараат или да се најдат такви информации во согласност со овој закон и
студии за оцена на влијанието на проекти врз животната средина или да упатат на место
каде што може да се побараат или да се најдат информации во согласност со овој закон.

Втор релевантен закон, како што веќе произлегува од досега наведеното, е Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер.299 Тој се јавува како lex generalis во поглед
на пасивната, но и во поглед на активната транспарентност. Имено, членовите од 12 од 27 ја
уредуваат постапката за пристап до информации од јавен карактер, додека, пак, членовите 9 и 10
наведуваат дека јавните органи (во текстот од законот наречени иматели на информации)300 се
должни редовно да објавуваат многубројни информации што ги создаваат и со кои располагаат.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер утврдува и прекршочни
овластувања за Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации; така,
доколку органите не постапуваат согласно обврската за активна транспарентност, се предвидува
прекршочна санкција за службените лица кај нив (во висина од 250 евра). На крајот, важност за
пристапот до информации имаат и Законот за општата управна постапка301, кој е општ закон што
има супсидијарна примена во постапката за пристап до информации, но и Законот за управните
спорови (бидејќи против второстепените решенија на Агенцијата за заштита на правото на
слободен пристап до информации со кои се одбива пристап до информации може да се поднесе
тужба со која се поведува управен спор).302
ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ОД СТРАНА НА ЕДИНИЦИТЕ
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Во досегашните истражувања достапни во Република Северна Македонија простудирано
е, во извесна мера, колку централните органи го почитуваат начелото на слободен пристап
до информации поврзани со животната средина (на пример, во Бајрактаров et. al., 2010).
Недостасува увид во тоа дали и во која мера единиците на локалната самоуправа постапуваат
согласно обврската што произлегува од ова начело. Загрижува тоа што свеста за ваквата обврска
на единиците на локалната самоуправа е толку ниска што дури и во Листата на субјекти, кои
поседуваат информации што се однесуваат на животната средина утврдена од Министерството за
животна средина и просторно планирање303, тие воопшто не се наведени. Тоа е сосема спротивно
на Законот за животната средина, каде што експлицитно е утврдено дека единиците на локалната
самоуправа располагаат со вакви податоци (што, впрочем, е логично само по себе).
299
300
301
302
303

116

„Службен весник“ бр. 101/2019.
Меѓу нив повторно спаѓаат не само централните, туку и локалните органи.
„Службен весник“ бр. 124/2015.
„Службен весник“ бр. 96/2019.
„Службен весник“ бр. 82/2007.
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Следствено, преку таргетирање 9 единици на локалната самоуправа, од 8 плански
региони304 е согледана практичната имплементација на начелото на пристап до информации во
областа на животната средина на локално ниво. Поинаку кажано, се согледува: (*) дали податоците
се објавени на веб-страницата на соодветната единица на локалната самоуправа и (*) дали се
лесно достапни (англ. user friendly) и дали им овозможуваат навремена и целосна информираност
на граѓаните во однос на еколошките прашања. Селектирани единици на локалната самоуправа
се:
•
•
•
•
•
•
•
•

градот Скопје и општината Кисела Вода (Скопски регион);
општина Штип (Источен регион);
општина Гевгелија (Југоисточен регион);
општина Крива Паланка (Североисточен регион);
општина Прилеп (Пелагониски регион);
општина Градско (Вардарски регион);
општина Дебар (Југозападен регион);
општина Тетово (Полошки регион).

Причината зошто се селектирани токму овие единици на локалната самоуправа е нивниот
диверзитет: дел од нив се релативно големи (судејќи според популацијата), а дел, пак, се мошне
ретко населени. Демографската слика е различна кај сите нив, а истовремено и активната
транспарентност е различно оценета (Филков, Факиќ, Митевски, 2019, стр. 9). Првите четири
единици на локалната самоуправа се прикажани во табелата бр. 1, а другите во табелата бр. 2.
Како појдовна точка е земен членот 56-а од Законот за животната средина.

304 Планските региони може да се видат на: http://brr.gov.mk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D
0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/ (последна посета на 3 јули 2020).
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Табела 1
Општина
Објавено:









Град Скопје305
програми за животна средина на
годишно ниво (тековно, 2020);
елаборати, извештаи и програми
за воздух/бучава/вода/климатски
промени;
следење активности поврзани со
квалитетот на почвата, вода, воздух,
бучава;
студии во областа на конкретни
проблематики (санација на градски
депонии) и едукативни флаери;
тековни информации и известувања
за активности од областа на
животната средина и планирани
проекти;
овластувања, лиценци и договори со
физички и правни лица.
информации за моментален квалитет
на воздух/вода/почва/климатски
промени, кои треба да бидат
ажурирани.

Делумно
објавено /
потреба од
ажурирање:



Необјавено
и потреба од
измена:

 меѓународни акти.















305
306
307
308
309
310

https://skopje.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
https://www.kiselavoda.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
http://www.stip.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
http://www.gevgelija.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
Таканаречен „search engine“.
Ibid

Кисела Вода306
локален еколошки
акционен план (20162021);
студии за оцена на
влијанието на конкретни
проекти врз животната
средина (изградба на
градинка и национален
гасификациски систем);
едукативни статии
од областа на воздух/
вода/почва/климатски
промени;
тековни информации
и известувања за
активности од областа на
животната средина.
извештаи за моментална
состојба на животната
средина во општината и
спроведување планови/
програми.
меѓународни акти;
потреба од ажурирани
активности од следење
од областа на животната
средина;
неопходна
систематизација на лесно
достапни информации и
податоци од областа на
животната средина.

Штип307
Гевгелија308
 нормативни акти од областа на
 решенија за издавање лиценци и
животната средина;
еколошки дозволи на физички и
 студии за оцена на влијанието на
правни лица со оперативни планови;
конкретни проекти врз животната
 генерална програма за комуникација
средина и стратегиски оцени на плански
и транспарентност на општината;
програми;
 план за управување со отпад (2017 тековни информации и известувања за
2022).
активности од областа на животната
средина.

 овластувања и лиценци за градба (20092013).

 студии за оцена на влијанието на
конкретни проекти врз животната
средина.

 меѓународни акти;
 недостиг на локален акциски план,
извештаи и податоци поврзани со
акцискиот план;
 потреба од воспоставување опција за
пребарување;309
 потреба од спроведување и
прикачување податоци од следење од
областа на животната средина;
 документи во кои се содржани
политики/стратегии/планови и проекти
од областа на животната средина;
 неопходна систематизација на лесно
достапни информации и податоци од
областа на животната средина.

 меѓународни акти;
 нефункционален линк и пристап
до информации од областа на
животната средина: „еко-инфо“;
 документи во кои се содржани
политики/стратегии/планови и
програми за животната средина;
 потреба од спроведување и
прикачување податоци од следење
од областа на животната средина;
 потреба од воспоставување опција за
пребарување;310
 линкот „извештаи“ не води никаде:
http://www.gevgelija.gov.mk/e-opstina/
izvestai

Првата табела покажува сериозна разлика помеѓу наведените единици на локалната
самоуправа. Имено, градот Скопје ги има објавено речиси сите потребни документи поврзани со
животната средина, но останатите три единици на локалната самоуправа котираат далеку послабо.
Ниту една од опфатените единици на локалната самоуправа, притоа, нема објавено меѓународни
документи веројатно поради фактот што тие не се чувствуваат повикани за тоа и таа обврска ја
перципираат како поврзана единствено со централните органи. Освен тоа, потребно е сериозно
вложување во подобро систематизирање на податоците – постоење посебни секции за животна
средина, пребарувачи и слично. Во продолжение, со зелена боја се обележани единиците на
локалната самоуправа кај кои активната транспарентност е висока, со жолто се обоени оние кај
кои нивото е средно, а со црвено оние кај кои нивото е ниско.

Слика 1
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Табела 2
Општина
Објавено







Делумно
објавено /
потреба од
ажурирање



Необјавено
и потреба од
измена





311
312
313
314
315

Крива Паланка311
програми и планови од
областа на животната
средина (управување
со отпад, одржување
на градското зеленило,
јавна чистота, енергетска
ефикасност);
стратегија за локален развој
на општината (2015-2020)
со фокус на еколошки
прашања;
тековни информации и
известувања за активности
од областа на животната
средина.
документи во кои се
содржани политики/
стратегии/планови и
проекти од областа на
животната средина.
меѓународни акти;
податоци од следење
активности што влијаат врз
животната средина;
студии за оцена на
влијанието на проекти врз
животната средина.

Прилеп312
 тековни информации и
известувања за активности
од областа на животната
средина.

Градско313
 тековни информации за
активности на општината
од областа на животната
средина.

 локален еколошки акциски
план објавен во декември
2003 г.

 национални правни акти.

 меѓународни акти;
 недостиг на нов локален
акциски еколошки план;
 студии за оцена на
влијанието на проекти врз
животната средина;
 извештаи за состојбата на
животната средина;
 податоци од следење
активности што влијаат на
животната средина;
 документи во кои се
содржани планови и
политики за животната
средина.

 меѓународни акти;
 недостиг на локален
акциски еколошки план;
 студии за оцена на
влијанието на проекти врз
животната средина;
 податоци од следење
активности што влијаат врз
животната средина;
 извештаи за состојбата на
животната средина;
 документи во кои се
содржани планови и
политики за животната
средина.

https://www.krivapalanka.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
https://www.prilep.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
https://gradsko.gov.mk/ (последна посета на 3 јули 2020).
http://dibra.gov.mk/newmk/ (последна посета на 3 јули 2020).
https://www.tetova.gov.mk/default.aspx?lan=2 (последна посета на 3 јули 2020).

Дебар314
 тековни информации за
активности од областа на
животната средина.

Тетово315
 „Тетово Еко Извештај“ –
можност за пријавување
несовесни однесувања на
физички и правни лица
што со своите постапки
ја загадуваат животната
средина.

 тековни информации за
активности од областа на
животната средина.
 меѓународни акти;
 недостиг на локален
еколошки акциски план;
 студии за оцена на
влијанието на проекти врз
животната средина;
 податоци од следење
активности што влијаат врз
животната средина;
 извештаи за состојбата на
животната средина;
 документи во кои се
содржани планови и
политики за животната
средина.

 меѓународни акти;
 недостиг на локален
еколошки акциски план;
 студии за оцена на
влијанието на проекти врз
животната средина;
 податоци од следење
активности што влијаат врз
животната средина;
 неможност за пристап
до документи во кои
се содржани планови и
политики за животната
средина: https://www.tetova.
gov.mk/
menu.aspx?
amen=68&lan=2&men=10.

Од втората табела повторно е видливо дека и вторите пет анализирани единици на
локалната самоуправа имаат релативно слаби перформанси во поглед на нивото на објавување
податоци поврзани со животната средина. Така, ниту една од опфатените општини нема објавен
локален еколошки план (освен оној на општината Прилеп од 2003 година), иако нивното
донесување е обврска согласно членот 60, ст. 2 од Законот за животната средина. Понатаму, освен
самото објавување, проблем е и лесната пристапност до податоците (односно тие не се објавени
така што би биле лесни за користење (англ. user friendly). Така, веб-страниците воопшто не се
унифицирани, т. е. од националните правни акти најчесто се објавени само непречистени верзии,
пребарувачи не постојат, а различните документи често се наоѓаат и во различни секции на вебстраниците. Оттаму, градацијата, како и кај првите четири единици на локалната самоуправа, ја
даваме во продолжение.
Слика 2
		

Се разбира, овие градирања се направени при слободна оцена, без однапред утврден
критериум за тоа што би значело високо, што средно, а што ниско ниво на транспарентност. Во
секој случај, тие се резултат од појдовно истражување и имаат илустративна цел.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Досега наведеното упатува на заклучок дека единиците на локалната самоуправа не
објавуваат доволно податоци поврзани со животната средина. Тоа се должи на повеќе фактори,
меѓу кои би можело да се наведат ниското ниво на свест кај единиците на локалната самоуправа,
недостигот на одговорност за необјавување или делумно објавување податоци и недостигот на
човечки ресурси. Освен тоа, поразителен е и фактот дека Министерството за животна средина
и просторно планирање не ги вклучува единиците на локалната самоуправа во Листата на
субјекти, кои поседуваат или за кои се поседуваат информации што се однесуваат на животната
средина, која ја донесува врз основа на Законот за животната средина. Останува нејасно зошто
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зошто е тоа така, особено земајќи предвид дека во одредбите од Законот за животната средина
единиците на локалната самоуправа се наведуваат како иматели на информации.
Таквиот заклучок доведува до неколку препораки за подобрување на состојбите:
1. Координација на ниво на единици на локалната самоуправа со цел поголемо унифицирање
на веб-страниците и додавање унифицирани екстензии каде што ќе бидат складирани
податоците од областа на животната средина. Споменатите екстензии може да бидат
насловени „животна средина“, „екологија“ и слично. Иако ова не претставува законска
обврска, тоа значително ќе влијае врз подобрувањето на отвореноста и транспарентноста
на единиците на локалната самоуправа.
2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
треба да им изрекува прекршочни санкции на единиците на локалната самоуправа за
необјавување на податоците наведени во Законот за животната средина. Иако Законот за
животната средина не содржи одредби во кои се предвидуваат прекршочни овластувања
на оваа агенција, таа би можела прекршочните санкции да ги изрекува врз основа на
членот 39, ст. 1, ал. 2 во врска со членовите 9 и 10 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер. Поедноставено, Агенцијата за заштита на правото
на слободен пристап до информации од јавен карактер би можело прекршочно да ги
санкционира единиците на локалната самоуправа за необјавување податоци поврзани со
животната средина, бидејќи сите документи што тие се обврзани да ги објават врз основа
на членот 56-а од Законот за животната средина се супсумираат со членот 10 од Законот
за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Министерството за животна средина и просторно планирање треба колку што е можно
поскоро да ја ревидира Листата на субјекти, кои поседуваат или за кои се поседуваат
информации што се однесуваат на животната средина и во неа да ги додаде единиците
на локалната самоуправа. На тој начин, и единиците на локалната самоуправа ќе бидат
обврзани да ги објавуваат податоците поврзани со животната средина.
4. Воспоставување судска заштита за граѓаните во случаите кога единиците на локалната
самоуправа не ги исполнуваат своите обврски за активна транспарентност. Имено, сосема
е јасно дека судската заштита е воспоставена во случајот кога станува збор за пасивна
транспарентност (ако на граѓанинот му е одбиено правото на пристап до информации од
страна на јавен орган во прв степен, тој се обраќа до Агенцијата за заштита на правото на
слободен пристап до информации, а ако и таму не се стекне со правото, нему му е достапен
управен спор). Она што, пак, е нејасно е дали граѓанинот има на располагање судска
заштита во случајот кога општината (или друг субјект) преку пропуштање (необјавување
податоци) ги повредува неговите права. Во тој контекст, треба да се размисли дали
одредбата од членот 2, ст. 1 од Законот за управните спорови, според која „[в]o управен
спор се обезбедува судска заштита […] против поединечни управни акти и дејствија на
јавните органи“, ја опфаќа и дадената ситуација, односно дали зборот дејствие опфаќа
и омисивни дела. Омисивното дело во случајов би било пропуштањето да се објават
податоци за кои е неопходно да бидат објавени. Во таа насока, како интересен пример
може да служи случајот Craeynest and others v. Brussles, односно произнесувањето на
Европскиот суд на правдата.316 Накусо, споменатиот суд наведува дека националните
судови на државата може да им наложат на јавните органи поинаку да спроведат некое
дејствие (во случајот поставување мерни станици). Аналогно, националните судови (во
македонскиот случај Управниот суд) би требало да може и да им наложат на јавните
органи (меѓу нив и единиците на локалната самоуправа) да преземат дејствие во случај
на целосно пропуштање.

316 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0723 (последна посета на 3 јули 2020).
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ВО ПОТРАГА ПО СООДВЕТНА ЗАШТИТА: УСТАВНО
ЗАГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Една од основните карактеристики на современите демократски општества е признавањето
и имплементирањето на човековите права во своите правни системи. Обезбедувањето здрава
животна средина во која граѓаните ќе може да живеат е едно од тие права. Значењето на правото на
здрава животна средина произлегува од нераскинливата врска помеѓу можноста за остварување
на останатите права и средината во која граѓаните живеат и ги вршат своите активности. Имајќи ја
предвид неговата важност, правото на здрава животна средина во националните правни системи
се признава како човеково право и како такво е вклучено во правните акти на државите.
Целта на овој труд е да овозможи преглед на меѓународната и националната правна
рамка што го регулира правото на здрава животна средина во Северна Македонија, како и да
даде видување на чекорите што може да се преземат за подобра имплементација на правните
решенија. Преку ваквиот осврт, идејата е да се влијае врз развојот на интересот за еколошкото
право помеѓу правната фела, а особено помеѓу младите правници. Трудот започнува со
обработка на меѓународните документи што се обврзувачки за државата, а понатаму продолжува
со динамичниот процес на хармонизација на македонското законодавство со еколошкото
законодавство на Европската Унија. Конечно, трудот се осврнува на практичната примена и
видувањата на Народниот правобранител за конкретниот проблем, со цел на крајот да понуди
предлог-решенија за унапредување на состојбата со заштитата на животната средина.
Како еден од најсериозните проблеми во последните години се истакнува
аерозагадувањето, кое, според статистиките на Министерството за животна средина и просторно
планирање, придонесува за зголемена смртност од 15 % до 20 % во градовите со аерозагадување
споредено со средините што имаат почист воздух317, додека, пак, според статистиките на
Светската здравствена организација, годишно 1 300 луѓе во државата умираат како резултат на
загадувањето. Како одговор на ваквите проблеми, надлежните институции изготвија Национален
план за заштита на амбиентниот воздух за периодот од 2013 до 2018 година, додека, пак, по
завршувањето на овој план беше подготвена Програма за намалување на аерозагадувањето за
периодот 2019-2020 година. Сепак, и покрај заложбите што резултираа со предлагање краткорочни,
среднорочни и долгорочни мерки што треба да доведат до намалување на аерозагадувањето,
нивната имплементација не се спроведува со потребното темпо, а државата и натаму се соочува
со енормни концентрации на честички што доведуваат до загадување на воздухот.
МОДЕЛ-ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Од осамостојувањето на државата до денес се усвоени два закони за заштита на животната
средина. Имено, првиот Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата
е усвоен во 1996 година и тој закон го трасира патот кон современата легислатива од оваа
област. Врз основа на овој закон се воведени првите начела на заштита на животната средина
и воспоставени се соодветни тела и институции чија улога е да ја овозможат примената на
законските и подзаконските акти од оваа област (Бујароска, Богоевски, 2012, стр. 17). Текстот на
законот е креиран според Модел-законот на Советот на Европа за заштита на животната средина
317 Годишен извештај за квалитет на животната средина 2017, Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2018 г. (http://air.
moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/2017_Vkupen.pdf), стр. 46.
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од 1994 година и тој овозможува регулирање на правата и обврските на државните органи, како
и на физичките и на правните лица.318 Меѓутоа, ваквиот законски текст не одговара на барањата
поставени со законодавството на Европската Унија што ги регулира прашањата поврзани со
животната средина.
ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Кандидатскиот статус на Република Северна Македонија во Европската Унија е
клучната причина поради која беше неопходно изготвување нов законски текст во кој ќе
биде транспонирано европското законодавство. Вториот закон што ја разработува оваа
тематика, односно актуелниот Рамковен закон за заштита на животната средина е усвоен во
2005 година и оттогаш претрпел неколку измени. Рамковниот закон е во согласност со acquis communautaire, па оттаму во него се содржани клучните начела на европската политика
за животна средина. Имено, Рамковниот закон целосно ги транспонира начелото на висок
степен на заштита319, начелата на претпазливост и превенција320, како и начелото „загадувачот
плаќа“321. Законодавството на Европската Унија го препознава и начелото на интегрираност,
кое е стипулирано преку Договорот за функционирање на Европската Унија, а чија цел е
интеграција на барањата за заштита на животната средина во текот на имплементацијата на
политиките и мерките од области различни од заштитата на животната средина. Рамковниот
закон го препознава и ова начело, па така, клучните елементи од политиката за заштита и
унапредување на животната средина е неопходно да бидат составен дел од сите развојни,
стратешки, плански и програмски документи што ги донесуваат органите на државната
власт и органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје.322
Брзиот развој на технологијата несомнено го подобрува човековиот живот, но ваквиот напредок
може да предизвика сериозни штети врз животната средина. Начелото на интегрираност е
имплементирано со цел да се наложи контрола на ефектите врз животната средина. Така, ова
начело својата клучна улога ја наоѓа токму во фактот што со ваквата одредба е оневозможено
креирање развојни планови без притоа да се има предвид ефектот врз животната средина.
Покрај Рамковниот закон, кој го претставува темелот на правната рамка што ги
регулира прашањата поврзани со животната средина, легислативата на државата опфаќа и
низа други закони со кои подетално се уредува заштитата на медиумите (почва, вода, воздух),
но и други форми на заштита на средината. Дополнително, преку одредбите на законот се
овозможува понатамошното доуредување на материјата со помош на подзаконски акти од
страна на министерот за животна средина.
МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРЕКУ РАТИФИКУВАНИ ДОГОВОРИ
Правната рамка дополнително може да се анализира преку меѓународните договори
што се составен дел на законодавството на државата. Република Северна Македонија се
вбројува во државите што тргнуваат од монистичката теорија во поглед на меѓународните
договори и домашното законодавство. Имено, согласно Уставот, меѓународните договори што
се ратификувани од страна на Собранието претставуваат дел од домашниот правен систем и
како такви не може да подлежат на понатамошни измени со закон. Покрај законите од оваа
област, правната рамка за заштита на животната средина ја сочинуваат и 44 ратификувани
конвенции.323 Како резултат на долгогодишните напори, денес Република Северна Македонија
има воспоставено институционални основи и соодветни измени во еколошкото законодавство
што соодветствуваат на барањата на Европската Унија (Бујароска, Богоевски, 2012, стр. 17).
318 Прегледи на постигнувањата во животната средина, Економска комисија за Европа, Комитет за политика во животната средина, Обединети
нации, Њујорк и Женева, 2002, стр. 46 (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/native/EPR-Makedonska%20verzija.pdf).
319 Закон за заштита на животната средина, член 6 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, со сите понатамошни измени и
дополнувања).
320 Закон за заштита на животната средина, член 14 и член 15.
321 Закон за заштита на животната средина, член 9.
322 Закон за заштита на животната средина, член 7.
323 Ратификувани конвенции (http://www.moepp.gov.mk/?page_id=4200).
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ПРАКТИКА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Правото на здрава животна средина, иако не е експлицитно уредено, сè почесто се јавува
како предмет на расправа пред Европскиот суд за човекови права. Динамичниот карактер на
толкување на одредбите од страна на Европскиот суд за човекови права води кон постојано
анализирање на одредбите во однос на современиот општествен контекст. Така, животната
средина и еколошките промени со кои се соочуваат граѓаните честопати се разгледуваат низ
призмата на повеќе членови на Европската конвенција за човекови права, а особено во сферата
на заштитата на приватниот и семејниот живот. Иако користењето на членот 8 од Европската
конвенција за човекови права во насока на генерирање еколошки права во голема мера е ограничено
(Rainey B., Wicks E., Ovey C., 2014, 402), Европскиот суд за човекови права детектира повреди
на гарантираните човекови права што се во директна корелација со сторените еколошки штети.
Во случајот Kyrtatos v. Greece, Европскиот суд за човекови права стипулира дека загадувањето
на животната средина може да влијае врз добросостојбата на луѓето и да го попречи уживањето
на правото на дом на начин што задира во нивното заштитено право на приватен и семеен живот,
без притоа да предизвика сериозни последици врз здравјето на единките. За да се утврди повреда
на членот 8, нужно е да постои повреда на самото право на приватен и семеен живот, односно да
има негативно влијание врз правата што произлегуваат од овој член. Ниту членот 8 сам по себе,
ниту, пак, другите членови од Европската конвенција за човекови права се специјално наменети
за да обезбедат генерална заштита на животната средина како таква.324 Наспроти избегнувањето
од страна на Европскиот суд за човекови права да го препознае самото право на животна средина
како заштитено, во случајот Тaşkin v. Turkey е утврдено дека онаму каде што државата треба да
утврди комплексни теми од областа на животната средина и економската политика, процесот на
донесување одлуки мора да вклучи соодветни истражувања и студии, со цел да се предвидат и да
се проценат ефектите од активностите што би можеле да и наштетат на животната средина и да
сторат повреда на правата на индивидуите, но и со цел да се постигне соодветен баланс помеѓу
засегнатите интереси. Во таа насока, Европскиот суд за човекови права ја дефинира и важноста
на пристапот до информации за јавноста. Неопходно е да се овозможи пристап до заклучоците
од изведените студии на јавноста, со цел индивидуите да може да се информираат за негативните
ефекти врз животната средина во која тие живеат. Понатаму, на засегнатите индивидуи треба да
им се овозможи правото на жалба до судовите против која било одлука, акт или непреземање
дејствие каде што тие сметаат дека нивните интереси или залагања не биле доволно сериозно
разгледани при процесот на одлучување.325 Резонирањето на Европскиот суд за човекови права
честопати е насочено кон неопходноста од обезбедување пристап до информации за влијанието
врз животната средина на различни активности што ги спроведуваат државите. Во случајот McGinley and Egon v. United Kingdom, Европскиот суд за човекови права утврдува дека властите
се должни, при преземањето различни мерки и програми што може да се одразат на здравјето
на инволвираните лица, да овозможат ефективни процедури што ќе им обезбедат добивање
соодветни информации за ваквите активности на засегнатите лица. Ставот на Европскиот суд
за човекови права во овој случај ја одразува обврската на државата да и овозможи на јавноста
пристап до преземените, односно планираните дејствија.
Врз основа на екстензивната практика на Европскиот суд за човекови права, евидентно
е дека иако Европскиот суд за човекови права не нуди директна заштита на правото на здрава
животна средина, а ситуациите кога тие повреди се испреплетени со повреди на други права
што се препознаени и заштитени со Европската конвенција за човекови права се анализирани
од страна на Европскиот суд за човекови права и на засегнатите индивидуи им се признава
повредата. Имајќи предвид дека Северна Македонија е потписничка на Европската конвенција
за човекови права, прашање на време е кога случајот поврзан со еколошките проблеми, кој е
предмет на дискусија во државата, ќе се најде на анализа и пред Европскиот суд за човекови
права.

324 Kyrtatos v. Greece, European Court of Human Rights, App. 41666/98, 22 May 2003, para. 52.
325 Тaşkin and Оthers v. Тurkey, European Court of Human Rights, App. 46117/99, 10 November 2004, para. 119.
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НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
Во Република Северна Македонија, правото на животна средина е уставно загарантирано
право. Како темелна вредност на уставниот поредок, Уставот ги предвидува уредувањето
и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на
природата.326 Понатаму, Уставот јасно прецизира дека: „Секој човек има право на здрава животна
средина. Секој е должен да ја унапредува и да ја штити животната средина и природата.
Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна
средина“.327
Врз основа на ова, државата се обврзува да презема активни мерки со кои на граѓаните
ќе им овозможи здрава животна средина. Уставот истовремено предвидува и обврска за заштита
на животната средина, која несомнено произлегува од природата на правото на здрава животна
средина. Активностите што ги презема државата во оваа сфера се недоволни за да понудат
комплетна заштита доколку граѓаните и останатите субјекти во општеството не се активно
вклучени во процесот на заштита. Во таа насока, Уставниот суд стипулира дека „суштината
на заштитата на животната средина не е само во нејзината заштита со закон и други
прописи, туку и во создавање таков општествен систем во кој интересите на граѓанинот и
општеството ќе се развиваат хармонично во кое ќе се отстранат противречностите помеѓу
човекот и животната средина. Во оваа смисла, државата е должна во уредувањето на
животната средина да создаде услови за здрава животна средина со секогаш присутно чувство
на одговорност при воспоставувањето рамнотежа помеѓу економскиот интерес и интересот
на граѓаните за здрава животна средина“.328
Значењето што Уставот го дава за животната средина особено се согледува преку правото
на ограничување на слободата на пазарот и претприемништвото, кога таа претставува опасност
за природата, животната средина или здравјето на луѓето.329 Предвидувањето на ваквото
ограничување не треба да се гледа како овозможување „грубо“ право на државата да го ограничи
економскиот развој на граѓаните и на правните субјекти. Напротив, тоа треба да се толкува како
задолжување со цел таа да овозможи развивање здрава животна средина во која ќе преовладува
одговорност при воспоставување рамнотежа помеѓу економскиот и интересот на граѓаните
за здрава животна средина.330 Доколку ваквата одговорност биде соодветно имплементирана во
општеството, не само што државните органи ќе постапуваат навремено и соодветно со цел да
ја одржат рамнотежата, туку и свеста кај населението ќе биде на доволно високо ниво со цел
самите граѓани да се придржуваат до потребниот баланс помеѓу двете добра. Имено, постоењето
одговорност истовремено претставува превенција од прекршување на правото на здрава животна
средина, а доколку, пак, дојде до прекршување, ваквата одговорност за рамнотежа би поттикнала
соодветно санкционирање и брза реакција на надлежните органи.
Сепак, и покрај обемната правна рамка што нуди широк опсег на заштита на животната
средина, евидентно е дека Северна Македонија се соочува со низа проблеми при спроведувањето
на законите и меѓународните конвенции. Се чини дека домашните институции се активни
единствено во нормативното уредување на овие проблеми, но кога станува збор за имплементација
на законите и конвенциите, државата се соочува со проблем.
ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ ВО ПОЛЕТО НА
ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Неможноста за соодветно спроведување на законите од оваа област е забележана и
од страна на Европската Унија. Извештајот на Европската комисија за 2018 година го бележи
напредокот во хармонизацијата на законодавството особено во поглед на водата, заштита
на природата и прашањата за отпадот. Меѓутоа, наспроти работата за унапредување на
326
327
328
329
330
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Член 8, Устав на Република Северна Македонија (Сл. весник на Република Македонија бр. 52/1991, со сите понатамошни измени и дополнувања).
Член 43, ibid.
Одлука 112/2000, Уставен суд на Република Македонија, 30.5.2001 г.
Член 55, Устав на Република Северна Македонија.
Одлука 112/2000, Уставен суд на Република Македонија, 30.5.2001 г.
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законодавството, имплементацијата и извршувањето на законите се слаба точка. Извештајот
од 2018 година налага дека државата е должна да преземе сериозни чекори за подобрување
на ваквата состојба. Една од состојбите што се издвоени како проблематични во Извештајот
од 2018 година е аерозагадувањето. Додека законодавната усогласеност е речиси комплетна,
имплементацијата претставува сериозен проблем. Извештајот забележува напредок во однос на
известувањето за податоците на квалитетот на воздухот, но истовремено сугерира зајакнување
на соработката и координацијата помеѓу централната власт и локалната самоуправа со цел
подобрување на квалитетот на воздухот. Истовремено, Европската комисија забележува дека сè
уште не се развиени соодветни планови за подобрување на квалитетот на воздухот во зоните каде
што нивото на загадување ги надминува граничните вредности.331
Согласно Извештајот на Европската комисија за 2019 година, воочено е дека иако државата
бележи напредок во усогласувањето на политиките, и натаму заостануваат спроведувањето и
извршувањето на законите. Извештајот сугерира дека државата треба да спроведе соодветни
мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, притоа забележувајќи дека главната пречка за
преземање на мерките е недостигот на административни и финансиски ресурси за ваквиот подвиг.
Покрај аерозагадувањето, фокусот е ставен на преземањето мерки за управување со отпад, како и
на имплементацијата на Договорот од Париз, кој иако е ратификуван, сè уште не е имплементиран,
ниту, пак, се изготвени соодветните документи неопходни за негова имплементација.332 Поглавјето
што ги регулира животната средина и еколошките прашања се смета за едно од најкомплексните
поглавја во рамките на преговорите со Европската Унија. За да се исполнат сите услови што
се поставени преку него, државата треба сериозно да ја продлабочи меѓусебната соработка на
институциите и приватниот сектор, но и да преземе инвестиции и одговорности (Попоска В.,
2016).
ПРАКТИКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Канцеларијата на Народниот правобранител во 2013 година ги детектирала слабостите
на институциите што се задолжени да обезбедат спроведување на мерките и санкциите. Според
мислењето на правобранителот, не се преземаат никакви превентивни дејствија што би ги
спречиле ризиците од загадување, но не се забележани ниту соодветни санкции за загадувачите.
Дополнително, Народниот правобранител воочил отсуство на активности во насока на едукација
и информирање на граѓаните за правата и обврските што произлегуваат од ова уставно
загарантирано право.333 Очигледно е дека државата и натаму е засегната од истите проблеми.
НИСКА ГРАЃАНСКА СВЕСТ
Наспроти различните области во кои сè уште стагнира имплементацијата на предвидените
активности и мерки, кога станува збор за еколошки прашања, генерален проблем е ниската свест
кај граѓаните. Самиот Рамковен закон предвидува начело на подигнување на јавната свест за
значењето и заштитата на животната средина, со кое е утврдено дека научните, образовните,
здравствените, како и други институции и субјекти се должни да влијаат врз подигнувањето на
јавната свест за животната средина, но и за нејзиното значење и потребата од инволвираност во
заштитата. Иако во текот на изминатите години бевме сведоци на различни кампањи поврзани со
овие теми, јавноста останува недоволно едуцирана за сите сегменти на правото на здрава животна
средина, а се чини дека и интересот останува на ниско ниво. Непостоењето на развиена свест
за овие прашања е евидентно и преку работата и постапувањето на Народниот правобранител.
331 The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report, European Commission, p. 79 (https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report%2017.4.18.pdf).
332 Извештај за Северна Македонија за 2019 година во прилог на Комуникација од Комисијата до Европскиот парламент, до Советот, Европскиот
економско-социјален комитет и до Комитетот на регионите, Комуникација за Политиката за проширување на ЕУ за 2019 година (http://www.sep.gov.mk/
data/file/Dokumenti/Izveshtaj%202019-F.pdf).
333 Весник на Народниот правобранител бр. 7, Народен правобранител, 2013 (http://ombudsman.mk/upload/documents/Vesnik%20na%20NP/Br.7/
Vesnik%20Br.7%20Fevruari%202013%20MKD.pdf).
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Согласно извештајот на работата на Народниот правобранител, во 2018 година пристигнале
само 16 претставки поврзани со животната средина334, а минималниот број се задржал и во 2019
година.335 Во таа насока, препораките на Народниот правобранител во низа извештаи укажуваат
на фактот дека е неопходна соработка на меѓуинституционално ниво, како и засилена соработка
помеѓу институциите и невладиниот сектор со цел ефективно едуцирање на граѓаните.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Наспроти процедуралните права поврзани со здравата животна средина што се
гарантираат со меѓународните конвенции, гарантирањето здрава животна средина како
материјално човеково право, на меѓународно ниво, сè уште е предмет на дебата и тековен
развој. Видливо од националната правна рамка, на нормативен план е предвидена значајна
заштита на правото на здрава животна средина. Наоѓајќи ја својата основа во самиот Устав,
правото на здрава животна средина со своите аспекти е регулирано преку низа законски и
подзаконски акти, а државата е потписничка и на 44 конвенции од оваа област.336
Сепак, нормативниот статус не гарантира соодветна примена на правната рамка, ниту,
пак, обезбедува реална заштита на ова право, што впрочем се согледува преку резонирањето
на Народниот правобранител, како и од скромната судска практика. Додека законодавецот е
посветен на комплетна нормативна покриеност на оваа област, се чини дека институциите не
успеваат да ги реализираат потребните мерки со истото темпо. Наспроти обемната законска
рамка, во реалноста граѓаните не ја добиваат потребната заштита на ова право.
1. Со цел да се овозможи вистинска заштита на правото на здрава животна средина,
неопходно е да се зајакне институционалната рамка на централно ниво, а особено
да се работи на зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа. Земајќи
предвид дека голем дел од проблемите поврзани со животната средина различно
се манифестираат во различни подрачја, а самите зависат од фактори поврзани со
локалното население и инфраструктура, нужно е преку активна соработка да се
работи на решавање на проблемите во секоја од единиците на локалната самоуправа.
2. Дополнително, неопходно е да се промени пристапот на едукација на граѓаните,
бидејќи свеста за еколошките прашања и натаму останува на ниско ниво. Несомнено,
неопходно е преку самото формално образование, но и преку јавни кампањи да се
работи на доближување на оваа тема до поширокото население. Во таа насока, иако
голем дел од проблемите со кои се соочуваат граѓаните директно кореспондираат со
прекршувањето на правото на здрава животна средина, голем дел од граѓаните не ја
воочуваат врската, ниту, пак, го сфаќаат значењето на ова право. Токму поради тоа,
неопходно е да се спроведе едукација преку која тие ќе сфатат дека загадувањето
и уништувањето на животната средина е реален проблем што предизвикува јасни
последици врз нивните животи.
3. Конечно, единствено комплетираната законска рамка и нејзината правилна
имплементација може да доведе до целосно почитување, унапредување и заштита на
правото на здрава животна средина.

334 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права, 2018 година, Народен
правобранител, стр. 70 (http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2017/GI-2018.pdf).
335 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права, 2019 година, Народен
правобранител, стр. 66 (http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf).
336 Ратификувани конвенции (http://www.moepp.gov.mk/?page_id=4200).
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ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И КОВИД-19

Автор: М-р Бојан Трпевски
Магистер по право од областа на кривичното право

ПРИМЕНАТА НА ЧЛЕНОТ 206 ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК КАКО ДЕЛ
ОД КРИВИЧНОПРАВНИОТ ОДГОВОР НА КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА
ОД КОВИД-19 ВО МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Владеењето на правото и правилното применување на законите е особено важно во
кризни состојби кога општеството и државниот апарат мора да функционираат во насока на нивно
надминување. Кризата предизвикана од КОВИД-19 во Македонија, утврдувањето вонредна
состојба337 на територија на целата држава и донесениот голем број уредби со законска сила,
но и постапувањето на Владата согласно овластувањата во Законот за заштита на населението
од заразни болести338 и донесените Одлуки за мерки за спречување внесување и ширење на
коронавирусот КОВИД-19,339 со кои беа воведени мерки што ги ограничуваат некои од правата на
граѓаните, ја истакна важноста од доследно остварување на принципот на владеење на правото.
Во текот на целиот период беше неопходна посветеност во спроведувањето на донесените мерки
и во санкционирањето на сите оние што ќе ги прекршат. Природата на некои од воведените
мерки, начинот на нивното прекршување, односно непочитување, како и последиците од тоа
бара применување кривична санкција. Токму поради тоа, јавните обвинителства поднесоа голем
број предлози за издавање казнени налози340 според членот 206 од Кривичниот законик.341 Сепак,
во отсуство на прогласена епидемија предизвикана од КОВИД-19 на целата територија, а имајќи
ја предвид инкриминацијата и нејзината цел, се доведува во прашање дозволеноста на нејзината
примена, особено од аспект и на принципот на владеење на правото.
Токму поради тоа, овој труд ќе даде одговор на прашањето дали во конкретните околности
е дозволено применување на членот 206 од Кривичниот законик на Република Македонија.
При истражувањето на темата ќе се користат повеќе научни методи, односно општите
и посебните методи. Дополнително, преку нормативниот метод ќе се анализираат домашните
правни правила од областа, додека, пак, преку компаративниот метод ќе се даде преглед на
сродната законска регулатива на Република Србија, Република Српска и Република Црна Гора.
Дескриптивниот метод ќе биде користен за детално опишување на ситуацијата во Македонија во
време на кризата предизвикана од КОВИД-19, а методите на дедукција и индукција ќе овозможат
да се дојде до релевантни заклучоци и препораки во однос на подобрувањето на состојбите и
надминувањето на детектираните проблеми.

337 Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 68/2020 од 18.3.2020 година).
338 Закон за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16).
339 Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
62/2020 од 12.3.2020 година).
340 Според податоците објавени на веб-страницата на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија (Информација за предмети во
основните јавни обвинителства според член 205 и 206 од КЗ, Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, пристапено на 2 јули 2020 година:
https://bit.ly/2XYeshg), во периодот од 17.3.2020 до 9.6.2020 се поднесени 466 предлози за издавање казнени налози.
341 Кривичен законик на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005,
60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014,
115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015 и 97/2017).
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НЕПОСТАПУВАЊЕ СПОРЕД ЗДРАВСТВЕНИ ПРОПИСИ ЗА ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА
Инкриминацијата од членот 206 од Кривичниот законик, насловена како „Непостапување
според здравствени прописи за време на епидемија“, е систематизирана во главата XXI „Кривични
дела против здравјето на луѓето“. Битието на ова кривично дело гласи:
(1) Тој што за време на епидемија на некоја опасна заразна болест не постапи според
прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување,
ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
Историски гледано, ова кривично дело, во сличен облик,342 е застапено уште од времето на
поранешната СФРЈ343 и Социјалистичка Република Македонија.344 Ова кривично дело е застапено
во нашето позитивно законодавство уште во Кривичниот законик донесен во 1996 година во
обликот во кој постои и денес.
Од земјите во соседството, сличен облик на ова кривично дело345 постои во Кривичниот
законик на Република Србија346 и во Кривичниот законик на Република Српска.347 Заедничко
за кривичното дело во наведените кривични законици со делото од македонскиот Кривичен
законик е тоа што сите во себе го имаат истото ограничување, односно сите се однесуваат за
непостапување според определени прописи за време на епидемија.
Прилично слично кривично дело е застапено и во Кривичниот законик на Република Црна
Гора.348 Сепак, за разлика од претходните кривични законодавства, во Црна Гора, примената на
ова кривично дело не е ограничена само за време на епидемија, односно терминот епидемија
воопшто не се споменува во самото битие, ниту во насловот на кривичното дело.
Објект на заштита на делото од членот 206 од Кривичниот законик претставува здравјето
на луѓето, односно јавното здравје.
Оваа инкриминација е деликт на апстрактно загрозување. Се казнува самото
непостапување, за време на епидемија на некоја опасна заразна болест, според прописи или
наредби со кои се определуваат мерките за нејзиното искоренување или спречување. Од називот
на делото произлегува дека треба да станува збор за болест од пошироки размери, односно болест
од епидемиолошки карактер (Камбовски 2011, 817). Опасноста од пренесување заразна болест
е законодавен мотив на инкриминацијата; ако дојде до пренесување на болеста, сторителот ќе
одговара за делото пренесување заразна болест (Камбовски 2011, 817).

342 Разликата се состои во тоа што не е инкриминирано постапувањето на правните лица.
343 Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен весник на СФРЈ“ бр. 44/76-1329, 36/77-1478, 34/84-895,
37/84-933, 74/87-1743, 57/89-1441, 3/90-63, 38/90- 1217, 45/90-1340, 54/90-1773 и „Службен весник на СРЈ“ бр. 35/92-651, 37/93-816, 24/94-273, 61/01)
член 244.
344 Кривичен законик на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 25/1977) член 115.
345 Разликата се состои во тоа што во Република Србија не е изречно инкриминирано постапувањето на правните лица, иако од самото кривично дело
никаде не е исклучено санкционирањето и на правните лица, додека, пак, во Република Српска ставот 2 се однесува на непостапување според прописите
за сузбивање или спречување епидемија на опасна заразна болест кај животните што може да се пренесе на луѓето, додека со ставот 3 се инкриминира
небрежното извршување на ова кривично дело.
346 Кривичен законик на Република Србија („Службен весник на Република Србија“ бр. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009,
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) член 248.
„Тој што за време на епидемија на некоја опасна заразна болест не постапува според прописите, одлуките или наредбите со кои се одредуваат мерки за
нејзино сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или затвор до три години.“
347 Кривичен законик на Република Српска („Службен весник на Република Српска“ бр. 64/2017 и 104/2018 – одлука на Уставниот суд) член 195.
„(1) Тој што за време на епидемија на некоја заразна болест кај луѓето не постапи според прописите, одлуките или наредбите со кои се одредуваат мерки
за нејзино сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или казна затвор до две години.
(2) Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни и тој што за време на епидемија на опасна заразна болест кај животните што може да се пренесе на
луѓето не постапи според прописите, одлуките или наредбите со кои се одредуваат мерки за сузбивање или спречување.
(3) Ако делата од ставот 1 и 2 на овој член се извршат небрежно, сторителот ќе се казни со парична казна или казна затвор до една година.“
348 Кривичен законик на Република Црна Гора („Службен весник на Република Црна Гора“ бр. 70/2003, 13/2004 и 47/2006 и „Службен весник на Црна
Гора“ бр. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011, 40/2013, 56/2013, 14/2015, 42/2015, 58/2015, 44/2017, 49/2018 и 3/2020) член 287.
„Непостапување според здравствени прописи за сузбивање опасна заразна болест
(1) Тој што не постапува според прописите, одлуките, наредбите или налозите со кои се одредуваат мерки за сузбивање или спречување опасна заразна
болест, ќе се казни со парична казна или казна затвор до една година.“
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Како дејствие на извршување на ова кривично дело може да биде несторувањето или
сторувањето, кое не е во согласност со наредбите или одлуките на надлежните органи (Шикман,
2020, 6).
Битието на кривичното дело е составено од повеќе елементи, односно претпоставки, кои
мора да бидат исполнети со цел тоа да биде применливо: мора да постои епидемија, епидемијата
мора да се однесува на опасна заразна болест, но и да постојат прописи или наредби со кои се
определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување.
Дејствие на сторување е кршење определени прописи од областа на здравството, така
што за постоење на овие дела мора да се утврди кој пропис е повреден (Витларов, 2013, 41).
„ЗА ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА НА НЕКОЈА ОПАСНА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ“
Времето на извршување е законски елемент на ова кривично дело, со оглед на тоа што е
пропишано дека делото може да биде сторено само за време на епидемија на некоја заразна болест
(Шикман, 2020, 6). Ваков став има и домашната судска практика, односно „...неспорно е дека
согласно законското битие на кривичното дело, дејствието на извршувањето е непостапување
според прописите или наредбите на надлежен орган, но, само за време на епидемија на некоја
опасна заразна болест, заради нејзино сузбивање и спречување...“349
Од називот на делото произлегува дека треба да станува збор за болест од пошироки
размери, односно болест со епидемиолошки карактер (Камбовски, 2011, 817).
Сепак, ваквото објаснување не е доволно јасно и прецизно и остава простор за арбитрарно
толкување, што, пак, може сериозно да влијае врз правната сигурност на граѓаните.
Најголем дел на кривични дела од оваа глава се од бланкетна природа (Витларов 2013, 41).
Имајќи предвид дека членот 122 од Кривичниот законик не дава одговор, пред сè, на прашањата
што претставува епидемијата, како и на тоа што може да се смета за опасна заразна болест, се
заклучува дека ова кривично дело упатува на други закони каде што се уредени овие прашања.
Законот за јавно здравје350 во член 3 став 1 точка 5 дава дефиниција на „епидемија на
заразна болест“, односно „пораст на заболувања од одредена заразна болест што според времето
и местото го надминува вообичаениот број случаи во претходниот период, како и невообичаено
зголемување на бројот на заболените со компликации или смртен исход“. Понатаму, во Законот
се опишани задачите на центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје, но сепак, нема
точен одговор на тоа кој утврдува дека во конкретни околности постои пораст на заболувањата
од одредена заразна болест, ниту, пак, што претставува заразна болест.
Законот за заштита на населението од заразни болести351 претставува посеопфатен закон
што ги уредува мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречувањето на ширењето
и сузбивање на заразните болести и на инфекциите, правата и обврските на здравствените
установи, правните и физичките лица, како и надзорот над спроведувањето на мерките, со цел
заштита на населението од заразни болести.352
Членот 2 став 1 точка 1 од Законот утврдува дека заразна болест е заболување
предизвикано од биолошки агенс (бактерии, вируси, паразити, габи ) или нивни токсини, кое може
на директен или индиректен начин да се пренесе на луѓето, додека, пак, точката 4 дефинира дека
епидемија е пораст на заболувања од одредена заразна болест што според времето и местото го
надминува вообичаениот број случаи во претходниот период, како и невообичаено зголемување
349 Пресуда на Основен суд Кавадарци, К. бр. 90/20 од 23.4.2020 година.
Пресуда на Основен суд Кавадарци, К. бр. 92/20 од 23.4.2020 година.
Пресуда на Основен суд Кавадарци, К. бр. 102/20 од 28.4.2020 година.
Пресуда на Основен суд Кавадарци, К. бр. 123/20 од 15.5.2020 година.
350 Закон за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/2010, 136/2011, 144/2014, 149/2015 и 37/2016).
351 Закон за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/2014,
150/2015 и 37/2016).
352 Ibid, член 1.
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на бројот на заболените со компликации или смртен исход, појава на две или повеќе меѓусебно
поврзани заболувања на заразна болест што никогаш или повеќе години не се појавила на едно
подрачје или појава на голем број заболувања од непознат причинител проследени со фебрилна
состојба.
Гледани низ призмата на кривичното законодавство, овие две точки имаат огромно
кривичноправно значење на начин што практично го надополнуваат членот 122 од Кривичниот
законик, а со самото тоа придонесуваат за правилно толкување и применување на кривичното
дело од членот 206.
Сепак, неопходно е да се одговори на прашањето дали состојбата на епидемија е
фактичко прашање што зависи од перцепцијата и процената на секој обвинител одделно при
преземањето на истражните дејствија и поднесувањето на соодветните поднесоци (предлог
за издавање казнен налог или обвинителен предлог), а подоцна и на судиите постапувајќи по
ваквите поднесоци, или, пак, е предвиден механизам за нејзино утврдување. Ова е важно поради
тоа што обвинителите и судиите немаат увид, ниту познавања од областа на епидемиологијата
и податоците за вообичаениот број случаи на конкретна заразна болест, па може да се случи за
иста или релативно слична ситуација двајца обвинители да постапуваат различно (на пример,
дејствијата на едно лице да бидат подведени под инкриминацијата од членот 206, а на друго лице
под друга инкриминација или лицето да биде казнето за сторен прекршок и слично), односно
двајца судии да пресудат различно (во еден случај, одреден судија да смета дека треба да се
докаже околноста за постоење епидемија, додека, пак, друг судија, според сопствено убедување,
да смета дека генералната ситуација е индикатор за постоење епидемија и да не бара докажување
на околноста за постоење епидемија и слично), што сериозно би влијаело врз правната сигурност
на граѓаните и врз владеењето на правото.
Решавањето на оваа дилема е најнапред дадено во членовите 8, 9 и 10 од Законот за
заштита на населението од заразни болести, во кои е утврдена надлежноста на Центрите за јавно
здравје,353 Институтот за јавно здравје354 и Министерството за здравство355.
Имајќи го предвид сето ова, ставот 1 на членот 56 од Законот јасно утврдува дека
при појава на епидемија на подрачје за кое е основан центар за јавно здравје, епидемијата
ја прогласува надлежниот центар, додека, пак, ставот 2 од истиот член вели дека во случај
кога постои опасност епидемијата и заразната болест да се шират и на други подрачја,
Министерството прогласува епидемија и наложува мерки за нивно сузбивање.
Дополнително, одредбите од Законот даваат објаснување, односно посочуваат,
иако можеби не исцрпно и целосно, што претставуваат „прописите или наредбите со кои се
определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување“. Притоа, членот 13 ги предвидува
посебните мерки356 за заштита на населението од заразни болести357.
Во целиот процес на справување со последиците предизвикани од КОВИД-19, неспорно
е дека Владата и останатите надлежни органи ги спроведуваа речиси сите мерки што им стојат
на располагање.358
Непочитувањето на воведените мерки, како што беше наведено и претходно, резултираше
со голем број кривични пријави и предлози за издавање казнени налози според членот 206.
Сепак, иако Законот за заштита на населението од заразни болести определува постапка
353 Ја следат епидемиолошката состојба со заразните болести на подрачјето за кои се основани и за состојбата го известуваат Институтот за јавно
здравје и општините и градот Скопје.
354 Ја следи и ја проучува епидемиолошката состојба со заразните болести на територијата на Република Македонија и редовно го информира
Министерството за здравство за епидемиолошката состојба во државата.
355 Го следи движењето на заразните болести на национално и меѓународно ниво и ги известува надлежните органи за тоа.
356 Епидемиолошки истражувања (член 26); Изолација, здравствен надзор, карантин, превоз и задолжително лекување (членови 28-32); Дезинфекција,
дезинсекција и дератизација (членови 39-43-б); Спроведување здравствено-хигиенски прегледи (членови 44-48); Здравствена едукација (член 50).
357 Во случаите кога со пропишаните мерки не е можно да се спречи внесување и ширење одредени заразни болести, Владата на Република Македонија
има право да носи дополнителни мерки како, на пример, ограничување на движењето, забрана за патување, забрана за јавни собири и слично (член 58).
358 Се издаваа решенија за изолација, карантин, дезинфекција на јавни површини и објекти, затворање на граничните премини, забрана за работа на
угостителски објекти, воведување посебен режим на движење на граѓаните, односно забрана за движење на граѓаните во одредени временски периоди
во текот на денот и слично.
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и надлежен орган ( Центрите за јавно здравје, односно Министерството за здравство ) за
прогласување епидемија, што несомнено произлегува дека е битен елемент на кривичното дело,
за време на целиот процес на справување со болеста не беше донесена одлука за прогласување
епидемија на одредено подрачје, односно на целата територија на Република Македонија.
До ваквиот заклучок се доаѓа поради фактот што во периодот од откривање на првиот случај на
КОВИД-19 во Македонија, на 26.2.2020 година, до крајот на вонредната состојба во државата, ваква
одлука не беше објавена во „Службен весник“.359 Дополнително, во воведот и во образложението на
Одлуките за утврдување постоење вонредна состојба,360 Претседателот на Република Македонија
наведува „...а согласно пандемијата/пандемска епидемија прогласена од Светската здравствена
организација за нов вид вирус што е проширен на сите континенти и ја зафати територијата на
Република Северна Македонија...“ Може да се констатира дека одлуката е донесена врз основа
на прогласување епидемија од страна на СЗО, така што отсуствува повикување домашен акт за
прогласување епидемија од страна на Министерството за здравство или од страна на Владата
(Камбовски, Павловска-Данева, Лажетиќ, Мујоска-Трпевска, Битраков 2020, 6). Според тоа,
од одлуката на претседателот произлегува дека вонредната состојба е прогласена според некој
автоматизам што ја следи одлуката на СЗО, притоа без постоење таква одлука на надлежните
државни органи (Камбовски, Павловска-Данева, Лажетиќ, Мујоска-Трпевска, Битраков 2020, 6).
Слична формулација е употребена и во уредбите со законска сила донесени во овој
период.361
Сето ова го потврдува заклучокот дека во целиот процес на справување со коронавирусот,
ниту центрите за јавно здравје, ниту, пак, Министерството за здравство немаат донесено одлука
со која е прогласена епидемија на одредено подрачје, односно на целата територија.
„ПАНДЕМСКА ЕПИДЕМИЈА“ СПОРЕД СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
На 11.3.2020 година, Светската здравствена организација прогласи пандемија на
КОВИД-19 на глобално ниво. Имајќи ја предвид широката примена на оваа одлука во нашето
право, мора, пред сè, да се одговори на две прашања: дали ваквата одлука има правна сила во
македонскиот правен поредок и дали таа е детална до тој степен што би ја заменила одлуката за
епидемија што би требало да ја донесе Министерството за здравство?
Членовите 98 и 106 од Уставот на Република Македонија утврдуваат дека судовите и
Јавното обвинителство во Македонија постапуваат согласно Уставот, законите и ратификуваните
меѓународни договори. Имајќи предвид дека Македонија е членка на Светската здравствена
организација, неопходно е да се разгледа Уставот на Светската здравствена организација362 со
цел да се испита дали тој предвидува задолжителност на нејзините одлуки за државите членки.
Членот 22 од Уставот на Светската здравствена организација утврдува дека правилата
донесени од страна на Здравственото собрание на Светската здравствена организација се
задолжителни за државите членки. Притоа, објаснувајќи ги областите во кои Здравственото
собрание може да носи правила, членот 21 од Уставот на Светската здравствена организација
ги утврдува и „санитарните и карантински барања и други постапки дизајнирани за превенција
на меѓународно ширење болест“. Поради ова, мора да се земе предвид содржината на

359 Уставот на Република Македонија во членот 52 предвидува обврска за објавување во „Службен весник“ на законите и другите прописи пред тие
да влезат во сила.
360 Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 68/2020 од 18.3.2020 година)
Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/2020 од 17.4.2020 година)
Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 127/2020 од 17.5.2020 година)
Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 142/2020 од 31.5.2020 година).
361 Во Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од
коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/2020
од 22.4.2020 година) во членот 7 се вели: „Оваа уредба со законска сила се применува за време на траењето на вонредната состојба, како и до
завршување на пандемијата со КОВИД-19 прогласена од Светската здравствена организација“.
362 Уставот на Светската здравствена организација, Меѓународната здравствена конференција одржана во Њујорк од 19 јуни до 22 јули 1946 година,
влегол во сила на 7 април 1948 година, изменет со амандманите усвоени на 26-тото, 29-тото, 39-тото и 51-то Светско здравствено собрание (Резолуции
WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 и WHA51.23), кои стапиле во сила на 3.2.1977, 20.1.1984, 11.7.1994и 15.9.2005 година.
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Меѓународните здравствени правила363, донесени врз основа на овој член. Имајќи предвид дека
Генералниот директор, во консултации со Комитетот за опасности, може да врши процена на
ризикот за одредена болест на човековото здравје, ризикот од меѓународно ширење на болеста
и ризикот од мешање во меѓународниот промет,364 да носи привремени препораки365 и постојани
препораки,366 како и тоа дека здравствените мерки изречени според Правилата ќе бидат започнати
и спроведени без одложување и ќе бидат применети на транспарентен и недискриминирачки
начин,367 би можело да се каже дека одлуките донесени од Генералниот директор може да имаат
примена во домашните правни системи.
Сепак, имајќи предвид дека Светската здравствена организација и Генералниот директор
вршат процени за состојбата со болестите на глобално ниво, притоа базирајќи се на податоците
добиени од државите членки, применливоста на одлуката за прогласување глобална пандемија
од аспект на членот 206 од Кривичниот законик мора да се разгледа и од аспект на нејзината
содржина, односно дали таа е детална до тој степен што дава јасна слика за состојбата со
КОВИД-19, конкретно во Македонија, така што би можела да ја надомести правната празнина
на недонесената одлука за прогласување епидемија на Министерството за здравство. Имајќи
предвид дека болеста на КОВИД-19 е сè уште во тек, а одлуката од 11.3.2020 година не е јавно
достапна, при анализирањето на ова прашање, по аналогија, ќе се земат предвид податоците,
односно постапувањето на Светската здравствена организација при последната глобална
пандемија прогласена во 2009 година при појавата на „свинскиот грип“ (N1H1).
Пандемија е глобално ширење на нова болест.368 Во ревидираниот опис на фазите [за
прогласување пандемија] од 2009 година, СЗО го задржа во употреба пристапот на 6 фази за лесно
инкорпорирање на новите препораки и пристапи во постојните национални планови за подготвеност
и одговор [на заразна болест]. Групирањето и описот на фазите на пандемија беа ревидирани со
цел да се олесни нивното разбирање, да бидат попрецизни и да бидат базирани врз опсервациони
феномени. Фазите 1-3369 се во врска со подготвеноста, вклучувајќи развој на капацитетите и одговор
на планираните активности, додека, пак, фазите 4-6370 јасно даваат сигнал за потребата од одговор
и напори за ублажување [на заразната болест].371 Прогласувањето на фазата 6 го одразуваше
глобалното пренесување на N1H1, а не сериозноста на болеста. За разлика од другите нумерички
скали, како што е Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale базирана врз 5 „категории“, системот на СЗО
од 6 фази при прогласување пандемија не ја зема предвид клиничката сериозност, туку веројатноста
за појава на болеста (Doshi 2011, 533). Според Weekly epidemiological record број 22 од 2009 година,
пандемските фази на СЗО се базирани врз географското ширење пандемски вирус и се наменети
за глобален повик со цел земјите да го зголемат нивото на алармираност и подготвеност. Сепак,
во рамките на секоја фаза, може да се смета како корисно секоја земја да изврши процена на
сериозноста на специфичните параметри на пандемијата на национално или на регионално ниво,
поради тоа што ваквата процена може да биде користена со цел ефикасно таргетирање и обем на
користење на лимитираните ресурси и интервенции насочени кон намалувањето на морбидитетот
и морталитетот поврзани со пандемијата. Прво, сериозноста може да варира од земја до земја и
помеѓу различна група популација или географски региони. Поради тоа, процената на сериозноста
на глобално ниво може да не биде релевантна или од помош за земјите (Светска здравствена
363 Revision of the International Health Regulations (Педесет и осмо Светско здравствено собрание на Светската здравствена организација, осми пленарен
состанок, 23 мај 2005 година).
364 Ibid, член 12, став 4, точка (е).
365 Ibid, член 15.
366 Ibid, член 16.
367 Ibid, член 42.
368 Светска здравствена организација (2010). „What is pandemic?“, пристапено на 5 октомври 2020 година: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/
frequently_asked_questions/pandemic/en/
369 Фаза 1: Не е известено дека вирус на инфлуенца што циркулира помеѓу животните предизвикува инфекции кај луѓето.
Фаза 2: Познато е дека животински вирус на инфлуенца што циркулира помеѓу домашните или дивите животни предизвикува инфекција кај луѓето и
поради тоа се смета за специфична потенцијална закана од пандемија.
Фаза 3: Животински или човечки-животински инфлуенца вирус предизвикува спорадични случаи или мали кластери на болест кај луѓето, но не резултира
со трансмисија човек на човек доволна за да предизвика појава на зараза во заедницата.
370 Фаза 4: Потврдена е трансмисија на животински или човечки-животински инфлуенца вирус способен да предизвика појава на зараза во заедницата.
Фаза 5: Истиот идентификуван вирус предизвикал појава на зараза во заедницата во две или повеќе земји во еден регион на СЗО.
Фаза 6: Дополнително на критериумот дефиниран во фазата 5, истиот вирус предизвикал појава на зараза во заедницата во најмалку една земја во друг
регион на СЗО.
371 Светската здравствена организација (2009). „Current WHO phase of pandemic alert for Pandemic (N1H1)“, пристапено на 5 октомври 2020 година:
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/phase/en/
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организација, 2009. 197). „Импактот“ на пандемијата врз одредена популација претставува
функција од 3 детерминанти: (i) пандемскиот вирус и неговите виролошки карактеристики како
епидемиолошка и клиничка манифестација; (ii) ранливоста на популацијата; и (iii) капацитетот на
популацијата за одговор. Процената на овие 3 детерминанти ќе овозможи најкомплетна процена на
сериозноста на пандемијата на национално и на локално ниво (Светска здравствена организација,
2009, 198).
Сето ова води кон заклучок дека иако одлуката на Светската здравствена организација
може да има директно правно дејство, сепак таа, од аспект на процена на состојбите во конкретна
држава, има повеќе насочувачко или советодавно дејство за националните власти што се надлежни
да ги проценат состојбите во својата држава. Ова би значело дека одлуката на Светската здравствена
организација од 11.3.2020 година, со која се прогласува глобална пандемија на КОВИД-19, морала
да биде поттик за нашите центри за јавно здравје и Министерството за здравство да проценат дали
состојбата во одредени делови на нашата држава, односно на целата територија го достигнуваат
степенот на сериозност за да се прогласи епидемија.
СТАНДАРДИ ВОСПОСТАВЕНИ СО ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА
ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Имајќи ја предвид директната примена на Европската конвенција за човекови права и со
самото тоа и примената на судската практика на Европскиот суд за човекови права, неопходно е
да се консултира практиката на судот, пред сè, за тоа што претставува правна сигурност, а потоа и
за примената на членот 7 од Европската конвенција за човекови права, насловен како „Нема казна
без закон“.
Принципот на правна сигурност е имплициран во сите членови на Конвенцијата и
претставува еден од основните аспекти на владеењето на правото. Принципот гарантира одредена
сигурност во правните ситуации и придонесува за јавната доверба во судовите.372 Критериумите
според кои се води судот при проценувањето на околностите под кои контрадикторните одлуки
на домашните судови од највисока инстанца претставуваат повреда на правото на фер судење,
воспоставено со членот 6 став 1 од Конвенцијата, покажуваат прво – дали постојат длабоки и
долготрајни разлики во домашната судска практика, второ – дали домашното право предвидува
механизам за надминување на ваквата неконзистентност, и трето – дали ваквиот механизам бил
применет и кој бил ефектот.373
Правото од членот 7 на Европската конвенција за човекови права не може да се дерогира
во случај на примена на членот 15 и тој треба да се конструира и да се примени, што следува и
од неговиот предмет и цел, на начин што ќе овозможи ефективна заштита од арбитрарно гонење,
осуда и казнување.374 Само законот може да дефинира кривично дело и да пропише казна и
кривичното право не смее да биде екстензивно конструирано на штета на обвинетото лице, на
пример, по аналогија.375 Концептот на „закон“ се состои од квалитативни барања, пред сè, оние
за пристапност и предвидливост.376 Тој очигледно не ја опфаќа само судската практика, туку и
законите и правилата од понизок ранг.377 Практиката на државата, која е спротивна на правилата на
пишаните закони што се во сила и која ја испушта суштината на законодавството на која треба да
372 European Court of Human Rights (2015). Lupeni Greek Catholic Parish and others v. Romania (жалба бр. 76943/11) пресуда од 29 ноември 2016 година,
§ 116. Пристапено на 2 јули 2020 година: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2276943/11%22],%22itemid%22:[%22001-169054%22]}
373 Ibid.
374 European Court of Human Rights (2015). S.W. v. the United Kingdom (жалба бр. 20166/92) пресуда од 22 ноември 1995 година, § 34. Пристапено на 2
јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2220166/92%22],%22itemid%22:[%22001-57965%22]}
375 European Court of Human Rights (2015). Kokkinakis v. Greece (жалба бр. 14307/88) пресуда од 25 мај 1993 година, § 52. Пристапено на 2 јули 2020
година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2214307/88%22],%22itemid%22:[%22001-57827%22]}
376 European Court of Human Rights (2015). Del Rio Prada v. Spain (жалба бр. 42750/09) пресуда од 21 октомври 2013 година,§ 91. Пристапено на 2 јули
2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2242750/09%22],%22itemid%22:[%22001-127697%22]}
377 European Court of Human Rights (2015). Kafkaris v. Cyprus (жалба бр. 21906/04) пресуда од 12 февруари 2008 година, § 145-146, Пристапено на 2
јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2221906/04%22],%22itemid%22:[%22001-85019%22]}
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биде заснована, не може да се смета како „закон“ во смисла на членот 7.378 Квалитативните барања
[за концептот „закон“] мора да бидат задоволени во поглед на дефинирањето на кривичното дело379
и казната за предметното кривично дело или неговиот опсег.380 Недоволниот „квалитет на законот“
во поглед на дефиницијата на кривичното дело и применливата казна претставуваат повреда на
членот 7 од Конвенцијата.381 Поединецот мора да знае, од зборовите на конкретната одредба и,
доколку е потребно, со помош на судското толкување и по соодветен правен совет, кои дејствија и/
или пропуштања може да доведат до негова кривична одговорност и каква казна може да му биде
наметната за сторените дејствија и/или пропуштања.382 Имајќи ја предвид генералната природа на
прописите, нивниот текст не може да биде апсолутно прецизен. Потребата да се избегне преголема
ригидност и да се биде во тек со промената на околностите значи дека многу закони се неизбежно
општи и нивното толкување и примена зависи од практиката.383 Кога е искористена легислативната
техника на категоризација, често постојат сиви зони во дефинирањето. Овој сомнеж во врска со
граничните факти сам по себе не ја прави одредбата спротивна на членот 7, доколку се покаже
дека таа била доволно јасна во поголем број случаи.384 Од друга страна, користењето премногу
нејасни концепти и критериуми при толкувањето на одредбите може самата одредба да ја направи
спротивна на барањата за јасност и предвидливост.385 Еден закон може да го задоволи барањето за
предвидливост дури и кога лицето мора да добие соодветен правен совет со цел да процени дека од
разумните околности ќе следува последица поради неговите активности.386 Улогата на донесените
пресуди на судовите е токму да ги отстранат сомнежите при толкувањето.387 Предвидливоста на
судското толкување се однесува на елементите на кривичното дело388 и на применливата казна.389
ЗАКЛУЧОК
Светот, несомнено, се соочи со сериозен здравствен предизвик на новиот коронавирус.
Сериозен индикатор за сето ова е и одлуката на Светската здравствена организација за прогласување
глобална пандемија на КОВИД-19. Здравствената криза не ја одмина ниту Република Македонија,
која се соочи со голем број заразени. Сето тоа неопходно бараше процена на состојбата во државата
и, следствено на тоа, креирање и примена на неопходните здравствени и правни мерки со цел
сузбивање и спречување на ширењето на оваа болест.
Сепак, во целата ситуација, неправилно се применуваше и сè уште се применува казнување
378 European Court of Human Rights (2015). Streletz, Kessler and Krenz v. Germany (жалби бр. 34044/96, 35532/97 и 44801/98) пресуда од 22 март 2001
година, § 67-87. Пристапено на 2 јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2234044/96%22],%22itemid%22:[%22001-59353%22]}
379 European Court of Human Rights (2015). Jorgic v. Germany (жалба бр. 74613/01) пресуда од 12 јули 2007 година,§ 103-114, Пристапено на 2 јули 2020
година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2274613/01%22],%22itemid%22:[%22001-81608%22]}
380 European Court of Human Rights (2015). Camilleri v. Malta (жалба бр. 42931/10) пресуда од 22 јануари 2013 година, § 39-45. Пристапено на 2 јули
2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2242931/10%22],%22itemid%22:[%22001-116076%22]}
381 European Court of Human Rights (2015). Kafkaris v. Cyprus (жалба бр. 21906/04) пресуда од 12 февруари 2008 година, § 150 и 152. Пристапено на 2
јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2221906/04%22],%22itemid%22:[%22001-85019%22]}
382 European Court of Human Rights (2015). Cantoni v. France (жалба бр. 17862/91) пресуда од 11 ноември 1996 година, § 29. Пристапено на 2 јули 2020
година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2217862/91%22],%22itemid%22:[%22001-58068%22]}
383 Ibid, § 40.
384 Ibid, § 32.
385 European Court of Human Rights (2015). Liivik v. Estonia (жалба бр. 12157/05) пресуда од 25 септември 2009 година, § 96-104. Пристапено на 2 јули
2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2212157/05%22],%22itemid%22:[%22001-93250%22]}
386 European Court of Human Rights (2015). Cantoni v. France (жалба бр. 17862/91) пресуда од 11 ноември 1996 година, §35. Пристапено на 2 јули 2020
година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2217862/91%22],%22itemid%22:[%22001-58068%22]}
387 European Court of Human Rights (2015). Kafkaris v. Cyprus (жалба бр. 21906/04) пресуда од 12 февруари 2008 година, § 141. Пристапено на 2 јули
2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2221906/04%22],%22itemid%22:[%22001-85019%22]}
388 European Court of Human Rights (2015). Dragotoniu and Militaru-Pidhorni v. Romania (жалби бр. 77193/01 и 77196/01) пресуда од 24 мај 2007 година,
§ 43-47. Пристапено на 2 јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2277193/01%22],%22itemid%22:[%22001-80616%22]}
389 European Court of Human Rights (2015). Alimucaj v. Albania (жалба бр. 20134/05) пресуда од 7 февруари 2012 година, § 154-162. Пристапено на 2
јули 2020 година:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2220134/05%22],%22itemid%22:[%22001-108957%22]}
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според членот 206 од Кривичниот законик. Неспорно е дека инкриминацијата од членот 206
предвидува кривична санкција за прекршителите на здравствените прописи, но нејзината примена,
која произлегува од ставовите на правната наука и домашната судска практика, е ограничена само
за време на епидемија на некоја опасна заразна болест. Иако Светската здравствена организација
донесе одлука за прогласување глобална пандемија, од изнесените документи во овој труд
може да се заклучи дека критериумите според кои е донесена се, пред сè, бројот на заразени и
распространетоста на болеста во повеќе региони на Светската здравствена организација. На овој
начин, иако можеби ваквата одлука би можела да има директно правно дејство во Македонија,
сепак од нејзината содржина произлегува дека таа не е до тој степен детална на начин што детално
би ја проценила и би ја опишала состојбата во државата, но и би ја заменила одлуката што требало
да ја донесе Министерството за здравство. Дотолку повеќе што, и самиот Генерален директор,
при прогласувањето на глобалната пандемија на вирусот H1N1 во 2009 година, им препорачал на
државите секоја од нив да направи процена на својата ситуација, наведувајќи ги и критериумите
за неа.
Иако Законот за заштита на населението од заразни болести предвидува механизам врз
основа на кој центрите за јавно здравје, односно Министерството за здравство мора да извршат
процена на ситуацијата со конкретна болест, сепак не е сторено тоа, односно во целиот овој период
не е донесена одлука со која се прогласува епидемија на одредени подрачја или на целата територија
на Република Македонија. Сето ова може да води до заклучок дека Министерството за здравство
проценило оти опасноста од КОВИД-19 во државата не е голема до тој степен и дека не е достигнат
прагот, односно дефиницијата за епидемија, дадена во Законот за заштита на населението од заразни
болести. Ова особено и поради фактот што во државата досега се носени одлуки за прогласување
епидемија.390 Сето ова, пак, води до потврда на претходно изведениот заклучок дека неправилно се
применува членот 206 од Кривичниот законик поради тоа што болеста не го достигнала степенот
на сериозност за да повлече негова примена.
Во ваква ситуација, немањето јасна слика за сериозноста на болеста и за ситуацијата,
изразено преку непостоење одлука за прогласување епидемија донесена од надлежен државен
орган, ја става во опасност конзистентноста на казнувањето според членот 206 и опасноста од
различна судска практика во слични или исти ситуации, што од аспект на практиката на Европскиот
суд за човекови права би можело да доведе до прекршување на правата од Европската конвенција
за човекови права, односно принципите на правна сигурност и владеењето на правото.
Имајќи ги предвид ваквите околности, при санкционирањето на прекршителите на
воспоставените заштитни мерки што се однесуваа на сузбивање и спречување на КОВИД-19,
државата би требало да ги примени прекршочните одредби од Законот за заштита на населението од
заразни болести, наместо да прибегнува кон казнување според членот 206 од Кривичниот законик.

390 Министерство за здравство (2019). „Прогласена епидемија на морбили (мали сипаници) на цело подрачје на Градот Скопје.“ Пристапено на 2 јули
2020 година: https://bit.ly/2W1DdXx
Министерство за здравство (2019). „Според епидемиолошките критериуми, епидемија на заразна жолтица ограничена само во населбата Даме Груев, во
Општината Ѓорче Петров.“ Пристапено на 2 јули 2020 година: https://bit.ly/2W18IkL
Министерство за здравство (2018). „Прогласена епидемија на морбили (мали сипаници) во населбата Радишани.“ Пристапено на 2 јули 2020 година:
https://bit.ly/3ePcQgh
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ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
ВОВЕД
Човековите права се најголемото достигнување во модерното време, кои како такви се
вредност на системот со универзална валидност. Уште со самото раѓање човекот се стекнува со
права и слободи. Легислативата на нашата држава опфаќа една целина во сферата на заштита
на правата на пациентите, каде што му се загарантирани законските права во процесот на
лекување, кои ќе му обезбедат заштита и почитување на личноста на пациентот. Правото на
живот е најосновно човеково право што е неопходно за да се уживаат и сите други останати
загарантирани права. Според Светската здравствена организација, здравјето се дефинира како
состојба на целосна психичка, физичка и социјална благосостојба на човекот, а не само отсуство
на болест и телесни недостатоци (СЗО, 2006). Во услови на епидемиолошки кризи од широки
размери, почитувањето на правата на пациентите е ставено под знак прашалник. Фактот што
заштитата на сите пациенти е предвидена во целокупната домашна и светска правна легислатива
не дава можност за импровизации за да се загрозат правата на ниту еден пациент. Почитувањето
и имплементацијата на донесената правна легислатива за заштита на пациентите мора да се
испочитува и за време на пандемија како во нормални услови. Дали нашето општество е спремно
да ги заштити предвидените права на пациентите е предмет на наше истражување со цел да се
увидат проблемите и слабите страни во насока на подобрување на условите за целосна заштита
на правата на пациентите.
РЕГИОНАЛНА РАМКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Со оваа рамка се уредуваат главните стандарди за заштита на човековите права и слободи
во здравствената заштита во Европа и со неа се проверува како се толкувани од супранационалните
тела, а најмногу се проверувани од Европскиот суд за човекови права и Европскиот комитет
за социјални права. Конвенцијата за човекови права и биомедицината (texts, Protocols and
Europe, 2020) поставува принципи за правата на пациентите што се темелат врз „почитување на
човекот како единка, кој припаѓа на човековиот род и на кого треба да му се признае важноста
од обезбедување на достоинството“. Европската конвенција (The European Court on human
rights, 1950) е водечки инструмент кога станува збор за човековите права, ратификуван од сите
членки на Советот на Европа, а се применува од страна на Европски суд, кој донесува одлуки од
обврзувачка природа. Европската повелба на правата на пациентите (Active citizenship network,
2020) била изработена уште од 2002 година, која дава јасен и целокупен исказ за правата на
пациентите. Декларацијата за унапредување на правата на пациентите во Европа на СЗО укажува
на намерите на луѓето, со цел целосно признавање на правата како пациенти. Со тоа се наметнува
комплементарна природа на правата и обврските на пациентите. Според Љубљанската повелба
за реформа на здравствената заштита на СЗО (The Ljubljana Charter on Reforming Health Care,
1996), која содржи многу принципи, се препорачува здравствениот систем да биде ориентиран
кон луѓето и ги повикува пациентите при дефинирањето на подобрувањата.
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НАЧЕЛА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Здравствената заштита се заснова врз превентивни, рехабилитациони и дијагностичкотерапевтски мерки и врз начелата: начело на достапност, кое се остварува преку обезбедување
соодветна заштита за населението, физички економски и географски достапно за сите, а особено на
примарно ниво, на сигурен и квалитетен здравствен систем; начело на ефикасност – се постигнува
со добри резултати во однос на постигнувањето највисоко ниво на здравствена заштита, а со
употреба на најмалку средства; начело на сеопфатност – опфаќа здравствена заштита, каде што
се вклучени сите индивидуи во системот на здравствена заштита, кои опфаќаат превенција од
болести на сите нивоа на здравствена заштита, рана дијагноза, рехабилитација и лекување; начело
на континуираност (zdravstvo.gov.mk, 2015) на здравствена заштита, кое опфаќа обезбедување
функционален систем на сите нивоа, а подразбира заштита на примарно, секундарно и терцијарно
ниво, на начин преку кој се овозможува континуитет на заштита на населението; начело на
правичност, кое се остварува со забрана на дискриминација кога се укажува здравствена заштита;
начело на сигурен и здравствен третман, кое се обезбедува со унапредување на квалитетот на
здравствената заштита со современи достигнувања во медицината, каде што ќе се резултира со
позитива, односно ќе се намалат ризиците.
ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Правата на пациентите се регулираат со Уставот, Законот за заштита на правата на
пациентите (Црвенковски и Вељановски, 2008, 2009, 2011), односно подетално се уредуваат
– заштитата на пациентите при користење здравствена заштита, должноста за обезбедување
здравствена заштита од страна на здравствените работници итн., Законот за здравствено
осигурување, Законот за ментално здравје, Законот за јавно здравје и други закони што регулираат
област од здравството.
Според Европската повелба, постојат 14 права (Active Citizenship, 2002), и тоа:
1. Право на превентивни мерки, односно на соодветни услуги во насока на
превенција од заболување;
2. Секој пациент има право на пристап до здравствените услуги што му
се потребни за неговото здравје, кои треба да бидат еднакви за сите
пациенти, без никаква дискриминација, видот на болеста, потребите за
пристап и сл.;
3. Право на информации е право што на пациентот му овозможува да има
пристап до секој вид информација поврзана со неговото здравје;
4. Право на согласност, со сите информации за неговото здравје, пациентот
активно зазема учество при донесување одлука за неговото здравје;
5. Право на слободен избор, односно избор меѓу здравствени работници,
процедури за лекување и сл.;
6. Право на приватност и доверливост во врска со неговото здравје;
7. Право на почитување на времето на пациентот – навремено лекување;
8. Право на почитување на стандардите на квалитет – пристап до
висококвалитетни услуги;
9. Право на безбедност – секој пациент да биде заштитен од штетата што
може да биде предизвикана од лошото функционирање на здравствениот
систем;
10. Право на иновација – право на пристап до иновативни процедури на
лекување;
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11. Право на избегнување непотребно страдање и болка во секоја фаза од
неговата болест;
12. Право на персонализирано лекување – право на дијагностички или
терапевтски програми што се максимално оспособени на потребите на
пациентот;
13. Право на жалба поради претрпена болка, страдање, штета;
14. Право на надоместок во случај на претрпена штета од страна на здравствен
работник и сл.
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП
Актуелната состојба во која се наоѓаме – пандемијата предизвикана од КОВИД-19,
претставува состојба што го вклучува алармот и потребата за анализа на здравствените услуги,
подготвеноста на здравството да одговори на ситуацијата, а истовремено да се внимава на
заштитата на правата на пациентите, без исклучоци. Од тие причини, целта е да се истражуваат
и да се анализираат човековите права и здравствената заштита на пациентите за време на
пандемија во нашата држава, со посебен осврт на имплементацијата на легислативата на правата
на пациентите во практиката, со тоа што поставената хипотеза дека не постојат разлики во
имплементацијата на законодавната легислатива за правата и обврските на пациентите за време
на пандемија ќе отвори можност за конкретни дискусии. Податоците за изработка на овој труд
се добиени преку спроведен анкетен прашалник за пациенти со репрезентативен примерок од
100 пациенти и анкетен прашалник за здравствени работници со репрезентативен примерок од
40 здравствени работници. Во истражувањето се вклучени пациенти над 18-годишна возраст,
способни да одговорат на прашалникот, и здравствени работници вработени во здравствени
установи, способни да одговорат на прашалникот. Анкетниот прашалник беше спроведен на
територијата на поголем ден од Пелагонискиот регион, и тоа опфатени беа општините Демир
Хисар, Битола, Крушево, Ресен, Могила и Новаци. Направени беа анкетни истражувања
на пациенти и на здравствени работници. Анкетните прашалници беа составени од типот на
прашања во однос на информираноста на пациентите за нивните права и имплементацијата во
практиката, и компарација на работата во нормална и во вонредна состојба, односно во време на
пандемија.
РЕЗУЛТАТИ
Во студијата со обработени прашалници на анкетирани 100 пациенти на дел од територијата
на Пелагонискиот регион, структурата според пол покажува дека 67,7 % од анкетираните
испитаници се жени, а во структурата според возраст се доминантни возрасните групи од 25
до 34 години со 29,3 % и од 35 години до 44 години со 23,2 %, но, секако, беа опфатени сите
возрасти, од 18-годишна, па сè до над 75-годишна возраст.
На првото прашање, кое се однесува на информираноста за правата на пациентите,
позитивен одговор дале 70,7 %, а на прашањето дали имаат потреба од постојана медицинска
помош, 82,7 % одговориле дека не им е потребна постојана медицинска помош. Неинформираноста
за сопствените права опфаќа 30 %, а тоа покажува дека истражувањето укажува на потреба од
едукација на населението за постојните човекови права утврдени во светското, европското и
домашното законодавство.
На третото прашање, колку се задоволни од нашиот правен систем, 42,9 % одговориле
со негативен одговор, 53 % одговориле дека се делумно задоволни и останатите 4,1 % дека
се задоволни, а тоа покажува дека исклучително висок е процентот на незадоволство кон
македонскиот здравствен систем, при што, секако, неопходно нè води кон анализа за отстранување
на причините за ваквата состојба, кои, пак, неминовно водат кон вложувања со посветена работа.
На четвртото прашање, колку се задоволни од квалитетот на здравствената заштита за време
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на пандемија предизвикана од КОВИД-19, 58,2 % биле делумно задоволни, 34,7 % не биле задоволни
и останатите 7,1 % биле задоволни од квалитетот на здравствената заштита. На петтото прашање,
дали има разлика во здравствените услуги на јавните здравствени организации пред и за време на
пандемија, 60,6 % дале позитивен одговор, односно сметаат дека има разлика, 28,3 % дека делумно
има разлика и 11,1 % одговориле дека нема разлика.
Од резултатот даден на четвртото прашање, каде што имаме само 7,1 % задоволи граѓани
од квалитетот на здравствената заштита за време на пандемија, со право може да се констатира дека
граѓаните не се задоволни од функционирањето на здравствените установи во време на пандемија.
Тоа се потврдува и во одговорите дадени во петтото прашање, каде што само 11,1 % од граѓаните
кажале дека нема разлика во функционирањето на здравствените установи во нормални услови и во
услови на пандемија.
На шестото прашање, дали правата на сите пациенти би биле заштитени доколку има
соодветни инфективни болници кога има пандемија, 73,2 % дале позитивен одговор, 24,7 % дале
одговор дека делумно се согласуваат и остатокот, и тоа 2,1 %, дале негативен одговор (прикажано
на следниот графикон). Резултатите од ова прашање имаат исклучително високи вредности, односно
висок процент кажале дека се потребни инфективни болници, а тоа би значело дека има потреба од
зајакнување на инфективните капацитети во државата.

24.7%

73.2%

На седмото прашање, дали поради третманот на заразените пациенти, на другите пациенти
со хронични болести и на останатите пациенти им се загрозува правото на здравствена заштита, 59,6
% од испитаниците дале позитивен одговор, 24,2 % делумно се согласуваат и останатите 16,2 % не
се согласуваат. Анкетата покажува дека пациентите со други болести во голема мера може да бидат
загрозени, а тоа се поклопува со размислувањето на здруженијата за заштита на ретки болести, кои
истакнуваат дека здравството не смее целосно да биде насочено само кон проблемите за ситуацијата
со КОВИД-19, а во меѓувреме запоставувајќи ги целиот здравствен систем и потребите на граѓаните
од здравствени услуги.

24.2%

16.2%

59.6%

На осмото прашање, дали сите прегледи и лабораториски испитувања за време на
пандемијата предизвикана од КОВИД-19 може непречено да се завршат, 59,6 % дале позитивен
одговор, 24,2 % делумно се согласуваат и 16,2 % не се согласуваат.
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На последното прашање од овој анкетен прашалник, дали јавното здравство кадровски
и инфраструктурно е спремно квалитетно да одговори на потребите на сите пациенти за време
на пандемија без да ги загрози правата на пациентите, добиен е позитивен одговор од 21,2 % од
испитаниците, 38,4 % не се согласуваат и 40,4 % делумно се согласуваат. Овие податоци, исто
така, даваат можност да се направат дополнителни анализи за потребата кадровски, технички и
инфраструктурно да се опремува македонското здравство. Епидемиолошките тимови, несомнено,
потребно е да се зајакнат.

38.4%

40.4%

21.2%

Во студијата учествуваа и 40 здравствени работници (лекари, медицински сестри,
медицински техничари и болничари), од кои 60% од испитаниците се припадници на женскиот
пол, а 40 % на машкиот пол. Од нив, 62,5 % по професија се лекари, 27,5 % се медицински сестри
и по 5 % се медицински техничари и болничари.
На прашањето колку се задоволни од условите за работа во јавното здравство, 75 % од
испитаниците одговориле дека се делумно задоволни, 15 % одговориле дека се многу задоволни,
2,5 % задоволни и 7,5 % се незадоволни. Добиените резултати на задоволни здравствени
работници се загрижувачки, а само по себе, тоа ја отвора потребата за анализа во кој сегмент од
нашето здравство има потреба од интервенција.
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На прашањето дали е спремно јавното здравство да одговори на предизвиците на
пандемијата, а да не ги загрози правата на сите пациенти без исклучок, 17,5 % одговориле дека е
спремно, 25 % дека не е спремно и останатите 57,5 % дека делумно е спремно.

17.5%
57.5%

25%

На прашањето дали во услови на пандемија нашето здравство е опремено за да може да
се гарантира безбедноста на пациентите и здравствените работници од меѓусебна зараза, 52,5 %
дале одговор дека делумно е опремено, 30 % дале негативен одговор и останатите 17,5 % дале
одговор дека е опремено. Одговорите на граѓаните за опременоста на здравството укажуваат на
тоа дека здравството не е спремно да одговори на потребите на пациентите за време на пандемија.
На прашањето дали сметаат дека правата на сите пациентите во време на пандемија се
почитуваат без исклучок, 52,5 % сметаат дека делумно се почитуваат, 30 % дека се почитуваат
и 17,5 % дека не се почитуваат. Загрозеноста на правата на пациентите во време на пандемија
е потврдена не само од пациентите, туку и од здравствените работници. Од истражувањето се
гледа дека само 17,5 % се изјасниле дека се почитуваат правата на пациентите, а останатите 82,5
% покажуваат сомнеж за доследното почитување на правата на пациентите.

17.5%
52.5%
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На прашањето дали пациентите ја имаат соодветната заштита во време на пандемија, 35%
одговориле позитивно, а по 32,5 % одговориле негативно и дека не се запознаени.

32.5%

32.5%

35%

На прашањето дали во време на пандемија прашањето на рестрикција на здравствената
заштита кај пациентите претставува повреда на правото на пациентите, 45 % се согласуваат, 42,5
% делумно се согласуваат, а остатокот од 12,5 % дале негативен одговор. Ако добро се анализираат
овие резултати, во суштина, се доаѓа до заклучок дека рестрикциите на здравствените институции
во поглед на другите пациенти на кои им е неопходен лекарски преглед е неприфатлива и
претставува повреда на личните права на секој пациент. Секако, тука може да се има предвид
приоритетот на болните од смртоносниот вирус, но нашите напори да создадеме услови еднакви
за сите треба да се почитуваат. Новото време носи и самото по себе бара приспособување и на
условите и на законската регулатива.

12.5%
42.5%
45%
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На прашањето дали би се подобрила здравствената заштита кај пациентите кога би се
создале услови со кои пациентите заразени од вирус би се одделиле во посебни установи, а другите
болници би функционирале нормално за останатите пациенти, дури 80 % дале позитивен одговор,
12,5 % делумно се согласуваат, а 7,5 % дале негативен одговор. Потребата од вложувањето во
епидемиолошки капацитети не само што го потврдуваат пациентите, туку исто мислење, според
истражувањето, имаат и здравствените работници.

12.5%
7.5%
80%

На прашањето дали немањето стручен кадар квалификуван за инфективни болести
претставува повреда на правата на пациентите, 50 % делумно се согласуваат, 40 % се согласуваат и
10 % не се согласуваат. Поради наметнатата ситуација со КОВИД-19 за посериозно размислување
во правец на опременоста на инфективните одделенија за справување со епидемија, всушност,
стручњаците за инфективни болести за кратко време станаа предмет на евалуација од секој
аспект. Зголемениот обем на работа како да ги стави инфектолозите под лупа на анализа во однос
на тоа колку имаме кадар, дали е доволен бројот за да се справат со епидемијата итн. Потребата
од заштита граѓаните ја манифестираат со поддршката за зајакнување на инфектолошките
болници, но ако се има предвид фактот дека епидемиите се најавуваат како најголема опасност
на човештвото во иднина, тогаш оправданоста од поддршка за инфектологијата како научна
гранка е повеќе од разбирливо.

10%
50%
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ЗАКЛУЧОК
Поставената хипотеза Не постојат разлики во имплементацијата на законодавната
легислатива за правата и обврските на пациентите за време на пандемија не е докажана.
Беше извршена анализа на човековите права и здравствената заштита на пациентите за време на
пандемија во нашата држава, со посебен осврт на имплементацијата на легислативата на правата
на пациентите во практиката, од каде што, според истражувањето, се докажа дека постојат разлики
во здравствените услуги за време на пандемија и во нормални услови. Наодите од ова истражување
за загрозеноста на правата на пациентите укажуваат на стагнација во спроведувањето на Законот
за заштита на правата на пациентите. Потребно е да се направи уште многу за безбедноста и за
незагрозувањето на правата на пациентите, особено во имплементацијата на законодавството.
Националната легислатива за правата на пациентите се имплементира во практиката, но постојат и
разлики во однос на информираноста на пациентите во врска со нивните права. Ова истражување
ни дава можност да извлечеме сериозни заклучоци со кои може да се согледаат состојбите за
нашето здравство. Според дадените одговори, може да увидиме дека нашето здравство не
е доволно спремно да одговори на предизвиците на новото време, борбата со епидемиите, а,
исто така, не е ни доволно спремно кадровски, инфраструктурно и технички за справување со
епидемиолошки кризи.
Од ова истражување, а и од целокупните светски предизвици произлегува дека нашиот
здравствен систем мора да се подготви за борба со епидемии, а за тоа веднаш е потребно
епидемиолошките тимови да се зајакнуваат и кадровски и технички. Со посебна стратегија,
потребно е инфективните болници да се изградат, да се опремат и да се стават во функција, бидејќи
процените и од испитаниците и од светските организации укажуваат на тоа дека епидемиите во
наредниот период ќе бидат пострашни отколку нуклеарните војни. Приоритетите на заразените
пациенти во 21-от век не смеат да бидат штета на ниту еден пациент, па според тоа, потребата од
вложување во здравството не смее да се одложува. Или, со други зборови, на нашето здравство
му е потребна добра реформа, а тоа подразбира подобрување на пристапот кон здравствениот
систем, неговиот квалитет, почитување на правото на пациентот, најдобро да се искористат
ресурсите, како човековите, така и финансиските, и да се подготви здравствениот систем за да
одговори на закани од секаков вид, а особено од епидемии, за што е потребно да се изработи
нова национална стратегија. На сите нам, а и на нашата земја, ни е потребно колку што е можно
побрзо да ја разбереме препораката на Светската здравствена организација дека без здравјето,
сфатено како состојба на комплетна физичка, ментална и социјална добросостојба, а не само како
отсуство на болест и нестабилност, другите права имаат помалку смисла. Затоа, реализацијата на
правото на здравје во какви било услови, па и во услови на пандемија, овозможува реализација
и на другите основни права.

издание 1

| ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris)

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И КОВИД-19

151

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.

Active citizenship network, 2020, EUROPEAN CHARTER OF PATIENTS’ RIGHTS, Rome.

2.

Active Citizenship, 2002. EUROPEAN CHARTER OF PATIENTS’ RIGHTS. Brussels, pp. 5-9.

3.

BMJ, 1996. The Ljubljana Charter on Reforming Health Care. 312(7047), pp. 1664-1665. Zdravstvo.gov.mk. 2015.
[онлајн] Достапно на: <http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-PRAVATA-NA-PATSIENTITE-zakluchno-so-br.-150-od 2015.pdf?fbclid=IwAR39Bnj_wEGmHOWO1pphgIo7pbzWdTOD6mIfQDmD6oTi7IWIoDOIi9geFg0> [Пристапено на 29 септември 2020 г.].

4.

Texts, R. Protocols, O. and Europe, C, 2020. Oviedo Convention And Its Protocols. [онлајн] Bioethics. Достапно
на: <https://www.coe.int/en/web/bioethics/oviedo-convention> [Пристапено на 28 септември 2020 г.].

5.

The European Court on human rights, 1950, The European convention on human rights and its five protocols, Strasbourg.

6.

Иванов, Ѓ. и Вељановски, Т., 2011. Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата
на пациентите. „Службен весник на РМ“, [онлајн] pp. 2-3. Достапно на: <http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/10/3-ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-PRAVA-NA-PATSIENTI-53.11.pdf> [Пристапено на 29
септември 2020 г.].

7.

Сектор за здравство, 2006 „Constitution of the world world health organization“, Скопје.

8.

Црвенковски, Б. и Вељановски, Т., 2008. Законот за заштита на правата на пациентите. „Службен весник на
РМ“, [онлајн] pp. 14-15. Достапно на: <http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/10/1-ZAKON-ZAZASHTITA-NA-PRAVA-NA-PATSIENTI-82.08.pdf> [Пристапено на 29 септември 2020 г.].

9.

Црвенковски, Б. and Вељановски, Т., 2009. Законот за изменување на Законот за заштита на правата
на пациентите,. Службен весник на РМ, [онлајн] p.1. Достапно на: <http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/
uploads/2015/10/2-ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-PRAVA-NA-PATSIENTI-12.09.pdf> [Пристапено на 29
септември 2020 г.].

152

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И КОВИД-19

ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris) | издание 1

Автор: Вера Мартиноска
Дипломиран правник

ПРАВОТО НА ЗДРУЖУВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ВО ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Оваа 2020 година ќе остане запаметена по коронавирусот, кој го потресе целиот свет
и продолжува да биде закана за животот и здравјето на луѓето насекаде и половина година од
детектирањето на првите случаи. Поради опасноста од новиот вирус КОВИД-19, Светската
здравствена организација на 11.3.2020 година прогласи пандемија.
Како одговор на овие глобални случувања, но и поради локалната закана од ширењето на
овој вирус, Претседателот на Република Северна Македонија, по доставен предлог на Владата,
на 18.3.2020 година прогласи вонредна состојба на целата територија на државата во траење од
30 дена, а по нивниот истек ја продолжи уште за 30 дена.
Согласно Уставот, во време на вонредна состојба, одредени права на граѓаните може да
се ограничат се додека трае ваквата состојба. Некои од тие права се и правото на здружување,
како и правото на мирен протест, загарантирани со членовите 20 и 21 од Уставот. Имајќи ја
предвид новонастанатата ситуација со коронавирусот и неговата сеприсутност, како и големата
веројатност од повторното воведување вонредна состојба, се јавува потребата од посеопфатно
испитување на правните аспекти, бидејќи тие имаат сериозни импликации по статусот на
човековите права. За воведувањето на вонредните мерки, а со нив и ограничувањето на правото
на здружување и собирање да биде легитимно и сразмерно со потребите за заштита на здравјето
на граѓаните, потребно е да бидат исполнети следниве услови: вонредните мерки да бидат
несомнено и директно поврзани со пандемијата, мерките треба да бидат временски ограничени,
да бидат пропишани со закон, да бидат неопходни во едно демократско општество и да бидат
во согласност со нормите на меѓународното право. Сето ова е со цел да се спречи државата
од евентуално пречекорување на своите овластувања и злоупотреба на вонредната состојба,
повредувајќи ги оние човекови права на граѓаните што не смее да бидат ограничени ниту во
вонредна состојба.
Преку анализа на содржината на домашната легислатива (Уставот, законите, одлуките
на Владата) и меѓународните норми, како и анализа на одредени практики во постапувањето на
Јавното обвинителство и преку синтеза на добиените сознанија, во овој текст ќе се обидеме да ја
пронајдеме границата помеѓу овластувањата на Владата во време на вонредна состојба и јавното
здравје како јавен интерес, односно „поголемото добро“, наспроти правото на здружување и
собирање. Со примена на компаративниот метод помеѓу домашното законодавство и Европската
конвенција за човекови права ќе ги воочиме начините на кои се третираат правото на здружување
и собирање и вонредната состојба. Преку херменевтичкиот метод на толкување на дадените
закони и Европската конвенција за човекови права, како и одредени согледувања од Европскиот
суд за човекови права, а во врска со темата, поблиску ќе ги дефинираме начините и условите за
воведување на вонредните мерки.
ИСТОРИСКИ ПРИКАЗ НА ОДРЕДЕНИ ЕПИДЕМИИ И ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И
НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ
Човештвото и во минатото се соочувало со нови и непознати заразни болести и вируси што
предизвикале пандемија. Една од нивните заеднички карактеристики е тоа што тие не влијаеле
само врз здравјето на луѓето, туку и врз начинот на живот, навиките, нормите, општествените
околности, демографијата, економијата, науката, па и врз животната средина.
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Така, на пример, Јустинијановата чума391, која започнала во 541 година од н. е., му ги
поматила плановите на императорот Јустинијан Први за да ја обедини Римската империја и
предизвикала огромна економска криза. Исто така, на оваа чума и се припишува создавањето
апокалиптична атмосфера што го поттикнала брзото ширење на христијанството.
Во 1520392 година, империјата на Ацтеките била уништена поради заразата од сипаници.
Оваа болест ги однела животите на многумина од заразените и го ослабела населението, па така
тие не биле способни ниту да им пружат отпор на шпанските колонизатори, ниту како фармери
да ги произведуваат потребните житни и други култури.
Дури и нашето Скопје било запалено во 1689 година од австрискиот генерал Пиколомини
поради чумата што владеела во градот, иако најновите истражувања покажуваат постоење
и на други мотиви, како што е, на пример, военото стратегиско значење што го имало Скопје
(Коцевски, 2020).
Според едно истражување спроведено во Универзитетскиот колеџ во Лондон, смртта
на околу 56 милиони американски староседелци во XVI и XVII век, во најголем број поради
болестите донесени од Европејците, можеби ја променила климата на земјата. Поради огромната
депопулација, немало повеќе кој да го обработува плодното земјиште. Ова, пак, довело до
зголемување на вегетацијата, а со тоа и повлекување повеќе јаглерод диоксид од атмосферата,
што предизвикало значително заладување на климата (Koch, Brierley, Maslin, Lewis 2019, 13-36).
Во 1855393 година во Кина се појавила Бубонската чума, а се раширила кон Индија и кон
Хонгконг однесувајќи 15 милиони жртви. Најпогодена била Индија, а епидемијата се користела
како изговор за репресивни политики, што предизвикало револт против Британците.
Овие примери накратко покажуваат кои се некои од влијанијата на епидемиите врз
различни сфери од животот на луѓето. Она што досега го сфативме од актуелната пандемија е
дека светот може да паузира или барем да се префрли во виртуелниот домен и таму да продолжи
со некои од активностите чија природа го дозволува тоа; училиштата и универзитетите одржуваа
настава преку интернет, фирмите и здруженијата, како и дел од државната администрација,
ја организираа работата од дома, каде што беше можно. Оваа криза уште еднаш ја потврди
добропознатата мисла од Џон Дон: „Никој човек не е остров сам за себе... Со смртта на секој
човек умира дел од мене затоа што јас сум дел од човештвото“. Брзо се проширија идеите што
повикуваа на колективна одговорност и општествена свест, следење на заштитните мерки,
претпазливост, придржување до препораките од СЗО и домашните власти, не само во Македонија,
туку и насекаде во светот.
Сепак, земјите од светот преземаа различни мерки и имаа различни пристапи во
справувањето со КОВИД-19. Некои, како што е, на пример, Шведска се одлучија за полиберален
пристап надевајќи се на создавањето „колективен имунитет“, некои ставија акцент на тестирањето,
како што е Нов Зеланд, а други пропишаа рестриктивни мерки и воведоа полициски час врз
основа на прогласената вонредна состојба, како што се, на пример, Италија, Шпанија, Русија,
Унгарија, Србија, Албанија и нашата држава.
ПРАВНА РАМКА
1. Вонредна состојба
Прогласувањето вонредна состојба во Република Северна Македонија е регулирано во
највисокиот правен акт – Уставот. Според членот 125394, вонредна состојба подразбира појава
на големи природни непогоди или епидемии, како што е во случајов пандемијата предизвикана
од КОВИД-19. Поради неможноста Собранието, кое ја прогласува вонредната состојба, да се
391 History.com Editors,01.04.2020. „Pandemics That Changed History“. History Chanel. Пристапено на 10.7.2020: https://www.history.
com/topics/middle-ages/pandemics-timeline
392 Ibid.
393 Ibid.
394 Устав на РМ, член 125.
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состане, вонредната состојба беше прогласена од Претседателот, исто така во согласност со овој
член од Уставот. Следниот, член 126395, пак, и дава овластување на Владата да носи уредби со
законска сила за време на вонредната состојба во согласност со Уставот и со закон.
2. Заштита од заразни болести
Заштитата од заразни болести, како што е во случајов КОВИД-19, е регулирана со
Законот за заштита на населението од заразни болести396. Со овој закон се утврдуваат мерките за
спречување на појавата, рано детектирање случаи, спречување на ширењето и сузбивање заразни
болести и инфекции, правата и обврските на чинителите, како и надзорот врз спроведувањето
на мерките за заштита на населението од заразни болести, кој го врши Државниот санитарен и
здравствен инспекторат. Во членот 4397 од Законот се гарантира правото на заштита од заразни
болести за сите, но и обврската да се заштити себеси и другите од заразување. Кога со мерките
пропишани со овој закон не може да се спречи внесување и ширење на заразната болест, Владата
на предлог на Министерството за здравство може, меѓу другото, да воспостави посебен режим на
движење или да забрани движење на населението во заразените, односно загрозените подрачја,
како и да забрани собирање на населението на јавни собири, во киносали, училишта, јавни
објекти, локали и други јавни места додека трае опасноста од ширење на заразната болест398,
како и други мерки пропишани со овој закон. Државниот санитарен и здравствен инспекторат
при вршењето на надзорот има право и должност, покрај другото, да забрани движење на лицата
за кои се утврдило или постои сомнение дека се заболени од одредена заразна болест, а исто така
и да забрани собирање лица во училишта, кина, театри, јавни локали и други јавни места додека
трае опасноста од епидемија399. Законот за заштита од заразни болести предвидува и прекршочни
одредби. Па така, на пример, членот 67 предвидува глоба од 300 до 650 евра за прекршок ако
физичко лице открие или се посомнева на заразна болест, а не ги презема пропишаните мерки,
понатаму, ако одбива изолација, задолжително лекување или друга мерка и во други слични
случаи предвидени со овој член од Законот. Во Кривичниот законик400, пак, е предвидено парична
казна или затвор до една година за лице што за време на епидемија на некоја заразна болест не
постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзино сузбивање или
спречување.
3. Правото на здружување и правото на собирање
Правото на здружување и правото на собирање најчесто одат рака под рака. Во Европската
конвенција за човекови права, на пример, тие се подведени под членот 11 – слобода на собирање
и здружување.401 Во нашиот Устав, овие права се регулирани едноподруго во членовите 20: „На
граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните
политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Граѓаните може
слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од
нив да истапуваат“ и членот 21: „Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат
јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. Користењето на ова право може
да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба“. Значи, Уставот е дециден дека
ова право може да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.
Значењето на ваквото ограничување е образложено и во членот 54, кој се однесува
пошироко на слободите и правата на граѓанинот што може да се ограничат само во случаи
определени со Уставот, во време на воена или вонредна состојба. Следен исклучително важен
елемент од оваа одредба е делот што се однесува на тоа дека ваквото ограничување не може да
биде дискриминирачко (по однос на пол, раса, вера, боја на кожа, национално или социјално
395 Устав на РМ, член 126.
396 Закон за заштита на населението од заразни болести, редакциски пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/16).
397 Ibid, член 4.
398 Ibid, член 58, став 1, точка 3 и 4.
399 Ibid, член 64, ст. 1, точка 2 и 7.
400 Кривичен законик (пречистен текст заклучно со „Службен весник на РМ“ бр. 55 од 2013 г.), член 206 (Непостапување според здравствените
прописи за време на епидемија).
401 Европска конвенција за човекови права, Совет на Европа, 1951. Пристапено на 10.7.2020 г.: https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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потекло, имотна или општествена положба). Еднакво битно е да се предочи дека ваквите
ограничувања на правата и слободите не може да се однесуваат на: правото на живот, забраната
за мачење, нечовечко и нехумано постапување и казнување, правната одреденост на казнивите
дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на
мислата и вероисповедта.
Правото на здружување, генерално, е регулирано со низа закони, меѓу кои се и Законот
за политичките партии402 и Законот за здруженија на граѓани и фондации403 со кои се уредуваат
начинот, условите и постапката за основање, регистрирање и престанок на политичките партии,
односно здруженијата, фондациите, сојузите, организациските облици на странските организации
во Република Македонија. Сепак, црквите, верските заедници и религиозните групи, синдикатите,
коморите и други видови здружување се уредени со посебни закони.
Што се однесува до правото на јавно собирање, тоа е регулирано со Законот за јавни
собири , со кој се уредува начинот на остварување на правото на граѓаните на јавно собирање со
цел мирно изразување мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе се прекине одржувањето
јавен собир. Согласно овој закон, поточно член 6, јавниот собир ќе биде прекинат од страна на
Министерството за внатрешни работи во случаи кога собирот е насочен, меѓу другото, и кон
загрозување на животот и здравјето на граѓаните, како и кон вршење или поттикнување вршење
кривични дела утврдени со закон и загрозување на животната средина.
404

Во насока на ограничувањето на слободата на собирање е и Уредбата со законска сила
за примена на Законот за јавните собири за време на вонредна состојба405, со која се забранува
одржување јавни собири на територијата на Република Северна Македонија за време на траењето
на вонредната состојба. Исто така, Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето
со цел спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот и
заштита на населението за време на вонредна состојба406 го регулира носењето лична заштита на
лицето поради коронавирусот, како и прекршочни парични казни за непочитување на одредбите
од оваа уредба.
4. Примери од практиката
Откако ја имаме пред нас правната рамка од значење за вонредната состојба предизвикана
од пандемија, како и генералните норми што се однесуваат на правото, односно слободата на
здружување и собирање, може да разгледаме дел од примената на овие норми во практичниот
контекст. Така, на пример, лицата (15 на број) што учествувале на јавен собир на 31.5.2020, под
мотото „Стоп кршење права и слободи, стоп вакцини, стоп 5Г-антени, стоп лажна пандемија“
биле затекнати од полициски службеници при извршена контрола на настанот и против нив
Основното јавно обвинителство Скопје407 поднело предлог за издавање казнен налог за кривично
дело – Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија од член 206, став
1 од Кривичниот законик. Предложената казна е парична, во висина од 2 000 евра во денарска
противвредност, односно од по 100 дневни глоби, така што висината на една дневна глоба да биде
определена на 20 евра во денарска противвредност. Основното јавно обвинителство, исто така,
поднело предлози за издавање казнени налози и изрекување парични казни и во други случаи
ширум државата (Скопје, Велес, Тетово, Ресен, Прилеп, Битола, Струмица, Струга и други
градови) за непочитување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата
на Република Северна Македонија, а со тоа и сторување кривично дело – Непостапување според
здравствените прописи за време на епидемија од член 206, став 1 од Кривичниот законик. Овие
402 Закон за политичките партии (Консолидиран текст „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 5/07, 8/07, 5/08 и 23/13) (Одлука на
Уставен суд бр. 57/07 и 60/07).
403 Закон за здруженија и фондации (Консолидиран текст „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016).
404 Закон за јавните собири (Пречистен текст „Службен весник на Република Македонија“ број 55/95, 19/06, 66/07).
405 Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните собири за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 71 од 20.3.2020
година), член 2.
406 Уредба со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од
коронавирусот и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 107 од 22.4.2020 година).
407 Поведена постапка против учесници на протест во Скопје што не ги почитувале здравствените прописи. Соопштенија, ЈОРМ. Пристапено на
10.7.2020 г.: http://jorm.gov.mk/povedena-postapka-protiv-uchesniczi-na-protest-vo-skopje-koi-ne-gi-pochituvale-zdravstvenite-propisi/
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случаи се однесуваат на лица што се затекнати како се движат за време на полицискиот час во
одделни кривичноправни настани, во различни локации во градовите. На сличен начин, Основното
јавно обвинителство реагирало и кога лицата не ги почитувале мерките за самоизолација, како и
кога како сторител се наведува правно лице.
РИЗИЦИ ОД ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 ја потврди неопходноста од институтот
вонредна состојба, како и неговата корисност во време кога државите не може да функционираат
вообичаено и потребно е носење итни, ефективни мерки за заштита на животот и здравјето на
граѓаните и спречување на ширењето на заразната болест, но и правила, уредби за начинот на
одвивање на останатите аспекти од општествениот живот.
Сепак, историјата нè учи дека пандемиите, односно вонредните состојби често биле
злоупотребувани во различни политички цели. Еден од примерите што се случил пред помалку
од 100 години е и употребата на членот 48 од Вајмарскиот устав на Германската Република (19191933). Имено, овој член му дозволувал на претседателот на државата, под одредени околности,
да преземе итни (вонредни) мерки без претходна согласност од Рајхстагот. Ова подразбирало и
носење уредби за итни случаи (т.н. Notverordnungen), па така претседателот Паул фон Хиндебург,
слушајќи го советот на канцеларот Адолф Хитлер, во 1933 година го донел Указот за пожарот во
Рајхстагот408, како реакција на пожарот што избувнал во Рајхстагот. Со овој правен акт се укинале
многу од клучните граѓански слободи и права на германските граѓани и тој послужил како правна
основа за апсење на секој што бил сметан за противник на нацистите, но и за да се потиснат
публикации што не биле „пријателски“ кон националсоцијалистичката идеологија. Поради тоа,
историчарите го сметаат овој правен акт како еден од клучните чекори во воспоставувањето
еднопартиска нацистичка држава во Германија.
Денес, пак, во Европа, на радарот на групите за заштита на владеењето на правото и
човековите права, а и во интерес на медиумите е премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, кому
парламентот на Унгарија, каде што мнозинство има неговата партија, на 30.3.2020 година, поради
коронавирусот, му дозволи, на предлог на владата, да владее со декрети за време на вонредната
состојба, без временско ограничување.
Група од 13 земји членки (Белгија, Бугарија, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Франција,
Германија, Грција, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Холандија, Португалија,
Романија, Шпанија, Шведска) изрази „длабока загриженост“ за вонредните овластувања во
март, велејќи дека тие може да бидат закана за „демократијата и основните права“.409 Во својата
изјава410, овие земји членки не го издвојуваат премиерот на Унгарија, затоа што мерките и во други
земји (Словенија, Србија, Албанија) во Европа се повод за загриженост, но генерално повикуваат
на тоа дека вонредните мерки треба да бидат ограничени на тоа што е исклучиво неопходно,
да бидат пропорционални и привремени во својата природа, предмет на редовно набљудување
и со почит кон принципите на владеење на правото, демократијата и фундаменталните права и
обврски што произлегуваат од меѓународното право.
Според тоа, генерално гледано, ризиците од донесувањето уредби со законска сила за
време на вонредна состојба од страна на извршната власт се следниве: арбитрарно постапување,
контрола на медиумите, дури и во вид на цензура, непропорционално ограничување на слободата
на движење, кршење на правото на приватност, траење на вонредните мерки и по завршувањето
на вонредната состојба, носење норми што би ги ограничиле слободата на здружување, собирање
и јавно искажување на мислата и по завршување на вонредната состојба, долготрајното
408 Decree of the Reich President for the Protection of People and State (German: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat) 1933.
Пристапено на 07.4.2020 г.: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2325
409 ‘Deep concern’ over coronavirus emergency powers, 2 April 2020, BBC. Пристапено на 10 јули 2020 г.: https://www.bbc.com/news/world-europe-53062177
410 Statement by Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Romania, Spain, Sweden. Diplomatic statement, 01.04.2020. Пристапено на 10 јули 2020 г.: https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
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нарушување на принципот на поделба на власта и повредата на уставните одредби.
ВОНРЕДНИ МЕРКИ И ЧЛЕНОВИТЕ 15 И 11 ОД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА
ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ЕКЧП)
Загриженост поради прогласувањето вонредна состојба согласно член 15 од Европската
конвенција за човекови права со цел справување со пандемијата на коронавирусот беше изразена
од голем број пратеници од Европскиот парламент, па дури и од портпаролот на Советот за
Европа (Green, 2020). И овие, како и мислењата изнесени погоре се разбирливи и оправдани,
па макар биле и само предупредувачки, имајќи предвид какво негативно влијание вонредните
мерки и овластувања имале врз човековите права низ историјата.
Членот 15411 од Европската конвенција за човекови права овозможува државите да
преземат мерки што отстапуваат од обврските „во случај на војна или некоја друга општа
опасност што го загрозува животот на нацијата“, но тие мерки мора да бидат строго во согласност
со барањата што ги наложува ситуацијата и под услов тие да не бидат во спротивност со другите
обврски што произлегуваат од меѓународното право. Овој член понатаму ги определува правата
што не смее да се ограничат.
Република Северна Македонија беше една од земјите членки на Советот на Европа
што го примени членот 15 и ги дерогираше своите обврски што произлегуваат од Европската
конвенција за човекови права во однос на членот 8 (право на приватност и семеен живот), членот
11 (слобода на собирање и здружување), како и членот 2 (право на образование) од Протоколот
кон оваа Конвенција и членот 2 (слобода на движење) од Протоколот број 4, и постапувајќи
согласно обврската од овој член, формално го извести Советот на Европа за ваквата одлука.
Ограничувањата дозволени со член 15 може да придонесат за создавање правни црни
дупки – зони на дискрециски овластувања предвидени со закон, но во кои има сосема малку или
воопшто нема законски ограничувања за носителот на одлуката; или правни сиви зони – зони на
дискрециска моќ каде што наводно се чини дека постои правен надзор и судска ревизија на ова
дискреционо право, но таквиот судски надзор е минимален, дури и непостоен (Green, 2020).
Правните „црни дупки и сиви зони“ претставуваат опасност за човековите права и
принципот на владеење на правото поради тоа што го намалуваат капацитетот на судската власт
за повикување на одговорност за време на вонредна состојба и вршење на своите обврски во
системот на поделба на власта, односно „checks and balances“. Правните сиви зони, од друга
страна, претставуваат ризик, бидејќи затскриени зад легалитетот и поради недостигот на судска
процена, ја зголемуваат веројатноста овластувањата во вонредна состојба да станат трајни.
Затоа, најбитно во поглед на членот 15 е да се потенцира дека тој не им дозволува на
земјите потписнички да се однесуваат произволно со правата за време на вонредната состојба.
Ограничувањата на правата (оние што може да се ограничат) мора да бидат јасно поврзани со
пандемијата, временски ограничени и строго неопходни, да бидат во согласност со другите
обврски од меѓународното право, а Советот на Европа треба да биде соодветно информиран.
Што се однесува до правото на здружување и собирање од членот 11 од ЕКЧП,
ограничувањето на јавните собири, полицискиот час ќе влијае врз правото на собирање.
Ограничувањата на ова право се особено проблематични во едно демократско општество ако
се употребат против политичките партии и синдикатите. Што се однесува до јавни собири на
граѓани, врз кои овие ограничувања исто така имаат влијание, треба да се истакне и да се има
предвид и ризикот од влијанието што забраната на собири ја има врз слободата на изразувањето.

411 Европска конвенција за човекови права, Совет на Европа, 1950, Укинување во случај на вонредна состојба, член 15. Пристапено на 10 јули 2020 г.:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf
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ГРАНИЦАТА ПОМЕЃУ ОВЛАСТУВАЊАТА НА ВЛАДАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА И ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ КАКО ЈАВЕН ИНТЕРЕС
Според Европскиот суд за човекови права, за да биде оправдано ограничувањето на
правото на здружување и собирање, тоа треба: да биде пропишано со закон, да има легитимна
цел и да биде неопходно во демократското општество412.
Во конкретната ситуација, во нашата држава, првиот услов е исполнет со членот 21 од
Уставот и со уредбите со законска сила донесени од Владата, а во врска со јавните собири за
време на пандемијата. Сепак, според судот413, не е доволно само постоењето на законот, туку и
неговиот квалитет: тој треба да биде разбирлив за да може граѓанинот да ги разбере последиците
од своето (не)постапување. Исто така, законот треба да овозможи мерка на правна заштита од
арбитрарни попречувања од јавните власти, а во врска со правата од Конвенцијата.
Понатаму, легитимните цели наведени во ставот 2 од членот 11 од ЕКЧП, како што се
националната безбедност, јавната безбедност, понатаму, најчесто цитираната цел – заштита на
редот, спречување злосторства, заштита на здравјето – цел што е од интерес за оваа статија, како
и заштитата на моралот или заштитата на правата и слободите на други, препорачливо е да се
толкуваат рестриктивно, со цел да не се остави простор за отежнување или за оневозможување
на овие права од страна на властите.
Кога станува збор за тоа дали ограничувањата на правата се „неопходни во едно
демократско општество“, односните мерки мора да бидат одговор на „итна општествена
потреба“ и да бидат пропорционални со споменатата „легитимна цел“, а причините наведени
од националните власти, за да ги оправдаат, мора да бидат „релевантни и доволни“. Принципот
на пропорционалност бара да се постигне баланс помеѓу барањата за целите од ставот 2, од
една страна, и барањата за слободно изразување мислење преку збор, гест или тишина од лицата
собрани на улиците или други јавни простори, од друга страна.414
ЗАКЛУЧОК
Правото на живот и здравје е едно од основните човекови права, без кое е невозможно
постоењето на сите останати. Светот е исправен пред тест за зачувување на здравјето на луѓето,
од една страна, но и зачувување на концептот на човекови права без неповратни поместувања,
од друга страна.
Вонредните мерки се неопходни, но не и апсолутни. За да бидат оправдани, нужно е
стриктно почитување на условите за нивно воведување: да бидат определени со квалитетен,
разбирлив и јасен закон, да имаат легитимна цел – здравјето на луѓето, да бидат пропорционални
со таа цел и да бидат неопходни во едно демократско општество, да бидат недискриминаторски,
но и да имаат времен карактер и да бидат предмет на редовно набљудување, како и да бидат
во согласност со другите обврски од меѓународното право. Покрај тоа, потребно е и постоење
мерки на правна заштита од арбитрарни постапувања на надлежните органи и институции во
вакви ситуации.
Во периодот што следува, надлежните надзорни органи и институции, но и граѓанските
организации треба будно да ја следат состојбата со човековите права за да нема пречекорувања
на овластувања од извршната власт и за да не продолжат на директен или на индиректен начин
да се применуваат вонредните мерките и по престанувањето на пандемијата.

412 Guide on Article 11 of the European Convention on Human Rights -Freedom of assembly and association, Updated on 31 May 2020. Пристапено на 10 јули
2020 г.: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf
413 Ibid.
414 Ibid, стр. 15.
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ВЛИЈАНИЕТО НА ЕРАТА НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ВРЗ
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ВОВЕД
Како стручна статија од областа на правото, фокусот на обработка на статијата е ставен
врз правата на човекот и состојбата на вонредност, како две парчиња од мозаикот насловен
2020 година – ера на битисување во пандемија. Од една страна, активирањето на институтот
вонредна состојба на домашен терен, а од друга страна, вирусната инфекција, со досега малку
видени, географски размери, овие две нешта ја акцентираа потребата од будност. Будноста на
сите чинители, несомнено, подразбира и будни претставници од областа на правото, а тоа е
претставено во овој текст. Човековите права како темелна вредност дома и како универзално
препознаена придобивка надвор претставуваат централна идеја што ќе биде разгледана со
методите на анализата, дескрипцијата и компарацијата, а во корелација со постоењето на
вонредната состојба и нејзиното влијание.
Тогаш кога неприфатливото започнува да се прифаќа и да станува норма, во тој миг е
родена вистинската закана по човековите права. Овие зборови не се само максима, туку укажуваат
на тоа дека придвижувањето на дискусијата за универзалноста и неотуѓивоста на правата на
човекот, дури и во ерата на вонредна состојба, можно е единствено преку отклучување на
заклучениот јавен дискурс. A, со ставањето крај на „табуизацијата“ на клучното прашање доаѓаме
до одговорот дали, кои и до кој степен правата и слободите од корпусот човекови права и слободи
може да бидат суспендирани или ограничени при постоење вонредни околности во една држава.
Придонесувајќи за елаборирањето на правниот институт вонредна состојба, на почетокот, вреди
да се истакне дека за ваквиот вид правно регулирана состојба кај нас сведочиме првпат речиси по
29 години од нашето осамостојување и независност како држава и правен систем. Утврдувањето
постоење, конвенционално именувано како прогласување вонредна состојба, како и овој важен
факт за историски прва вонредна состојба, укажува на нестандардните моменти, како и на
нужноста од ваквата правно декларирана и регулирана состојба, со оглед на ситуацијата во која
се наоѓа Северна Македонија започнувајќи од втората декада на март.
ДЕМИТОЛОГИЗАЦИЈА НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ПРЕКУ НЕЈЗИНИОТ ПРВ
ИСТОРИСКИ ПРЕСЕДАН
Вонредната состојба претставува уставна материја во македонското право, односно за неа
среќаваме одредби во највисокиот домашен правен акт – Уставот415. Уникатноста на моментумот,
како и првото оживотворување во практиката на уставниот член што уставотворецот, експлицитно,
го предвидел за вонредната состојба, се двете нешта што дополнително говорат за интелектуалната
потентност што лежи во симбиозата од човекови права и несекојдневни, вонредни услови. Уште
повеќе, миговите на сериозност на здравствената ситуација, дополнети со реална закана по
највредното индивидуално и колективно добро – животот, недвојбено, знаеле да резултираат со
некритичка поддршка за властите од општата јавност. Погледнато низ историјата, токму ваквата
безусловна поддршка од пошироката јавност умеела да биде и прилично дискутабилна. Најчеста
и највидлива форма на такво манифестирање би било гласното охрабрување на рестрикциите и
мерките на државните авторитети, со кои дефинитивно се пенетрира во доменот на човековите
права. Токму тогаш, за стручната јавност и за оние повиканите – редот на правниците, започнува
предизвикот и осигурувањето дека не е надминат прагот на она законското, пропорционалното и
415 Устав на Република Северна Македонија, член 125.
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неопходното.
Следењето на изминатиот период низ кој Република Северна Македонија и нејзиното
граѓанство функционираа и живееја во доба на вонредна состојба, а кои сè уште учат и живеат
во време на пандемија, докажа дека овој период не само што беше проба за уставниот текст,
туку беше и вистинско тестирање на граѓаните, кои, сепак, мораа да го приспособат сопственото
однесување во насока на заштита на јавното здравје. Во однос на првото, неодамнешното искуство
покажа дека постулатот за уставните начела што се пропишани за вонредната состојба е таков
што тие се мошне тесно определени и не е оставен некаков маневарски простор. Не е направено
нивно дополнително законско регулирање, односно вонредната состојба во македонското право
е исклучиво уставно, но не и законски регулирана материја кај нас.
Оттаму, најдобриот испит за (дис)функционалноста на уставниот текст и добронамерноста
и оригиналноста на идеите на творците на македонскиот устав претставуваа токму овие 96
денови. Една од уставно предвидените причини за утврдување постоење на вонредна состојба
согласно Уставот на Република Северна Македонија е појавата на епидемија. На оваа линија,
првиот од низата државни прогласи416, со кои беше прогласена вонредната состојба на целата
државна територија, беше архивиран со датум 18 март и оваа состојба траеше заклучно со 22 јуни
2020 година. Притоа, своевиден куриозитет означува и фактот што денот 14 јуни беше ден кога
државата не се наоѓаше во вонредна состојба, односно претходната одлука беше со важност до
13 јуни417, а следната беше со важност од 15 јуни418.
Првото воведување вонредна состојба, освен со историски преседан и куриозитет што
повеќе наликува на правен пропуст и одлука со политички примеси, се карактеризираше и со
додатни специфичности, почнувајќи од доносителот на одлуката со која се воведе вонредната
состојба. Имено, доколку, изворно, шефот на државата е само еден од тројцата овластени
предлагачи и подносители на предлогот за утврдување постоење вонредна состојба419, овој пат
тој беше и многу повеќе од тоа. Поради чинот на самораспуштање на претставничкиот орган на
граѓаните кај нас – Собранието420, претседателот на државата, врз основа на уставно пренесената
надлежност, се јави во својство на потписник на прогласите за вонредната состојба. Згора на
сè, Северна Македонија ја дочека вонредната состојба и во услови на тековно присуство на
т.н. преодна Влада или согласно законската терминологија, Влада за спроведување избори на
пратеници421. Ваквото хибридно решение и апатијата и хибернацијата на Собранието, обременети
со фактот што подзаконски правен акт со назив уредба, по правило, длабоко забетониран под
законот во хиерархијата на правните акти, сега, целосно основано, добива законска сила, а го
донесува државен орган што принудно е и законодавна и извршна власт, го прави неверојатно
потребен одговорот на клучната енигма – дали и колку се почитуваа правата на човекот во
моменти на сеопшта криза, предизвикана од епидемија од пандемиски размери на светско ниво.
Вирусната инфекција, која е глобално распространета, а која Светската здравствена
организација (СЗО), како најкомпетентна меѓу стручната фела, официјално ја прогласи за
пандемија на 11 март 2020 година422, несомнено остави и продолжува да остава голема трага,
освен врз човековото здравје, истовремено и врз ползувањето на човековите права. Имајќи
предвид дека станува збор за нов тип вирус, со недоволна податливост и знаење за начините
на неговото ширење и релативно долгата издржливост, оправдано се поставува прашањето
за методите на негово сузбивање, исправноста, како и влијанието на тие методи врз можната
узурпација во просторот на универзалните права.
Префрлајќи се на домашен терен, во поглед на заштитата на човековите права, како
проактивен играч и чувар, се јави оној што навидум одамна требаше да ја има напуштено
резервната клупа, но сепак никако не дојде до тоа. Нескромно би било ако се рече дека беше
416 Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 68/20).
417 Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 142/20).
418 Одлука за утврдување постоење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/20).
419 Устав на Република Северна Македонија, член 125 став 2.
420 Одлука за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 43/20).
421 Закон за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08,
10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), член 143.
422 https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
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очекувано, но се случи и тоа – уставното судство, во периодот на вонредната состојба и потоа, ги
доживеа деновите на својата поголема активност. Во делокругот на својата најголема надлежност
– уставната контрола и контролата на законитоста, Уставниот суд на Република Северна
Македонија, во повеќе наврати, донесе значајни одлуки со далекосежни правни последици. За
издвојување би била, на пример, поништувачката одлука на Уставниот суд423, со која се поништи
предметната уредба со законска сила424, која како антикризна мерка имаше цел периодично да го
„нивелира“ износот на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор.
Како илустрација, будноста на нашиот касационен суд, делумно предизвикана и од сопствената
засегнатост од конкретната уредба со сила на закон, првенствено, беше изразена и преку
примена на времена мерка за запирање на извршувањето на сите поединечни акти или дејствија
поврзани со оваа уредба. Ваквата мерка, која претходеше на одлуката со поништувачко дејство,
укажува на доследна примена токму на механизмот, кој како дел од инструментариумот им бил
на располагање на истакнатите правници, носители на судските тоги ако за тоа, секако, се има
волја и решителност. Без подробна анализа, користењето на ваквата правна алатка на изрекување
времени мерки и самата ажурност на Уставниот суд, дефинитивно, треба да продолжат да бидат
препознатливи и во иднина. Истото важи и за издвоените мислења чии сведоци бевме, а кои само
ја збогатуваат дискусијата во стручните кругови на важните теми и претставуваат своевидно
правно наследство. Истовремено, постоењето одредени морални дилеми за постапувањето во
ситуацијата, кога и самите уставни судии беа дел од целта на текстот со законска сила што го
укинаа, изгледа навистина оправдано. Но, ставањето во заштита на судската власт како засебен
вид при добропознатата теорија за поделба на власта заслужува поздравување, а исто така,
акцентирањето едно значајно човеково право од економската сфера – правото на соодветна
заработувачка, создава правна практика, која умешно може да се користи во времињата што ни
следуваат.
Ризиците за разорување на принципот на човековите права беа присутни од повеќе страни
во вонредната состојба. Имајќи го на ум сознанието околу системот на кочници и рамнотежа,
кој и онака е особено ранлив и полуфункционален во македонското правно битисување, а од
друга страна, толку многу е витален за современите парламентарни демократии, системот што
во изминатиот период беше дополнително ослабнат, се поставуваат и други прашања. Новата
слаба точка, кај нас, беше тоа што и формалниот контролор на владиниот состав – нашите 120
пратеници, се самораспуштија и „му ја пренесоа“ законодавната моќ на главниот и силен носител
на двоглавата извршна власт – Владата. Токму спојувањето на законодавната и извршната
функција во едно остави разумен сомнеж за нескриената опасност по човековите права и по
надминувањето на пандемијата, односно дури и во нови некризни услови. Затоа што, централната
улога за справување со вирусот ја имаше и ја има Владата, преку ресорот здравство и овој пат
многу споменуваната Комисија за заразни болести, а со отсуството на вистинскиот законодавец,
буквално, зборуваме за централизација и непрепорачлива концентрација на власт.
Не смее да се омаловажат чинот на првото справување со вонредна состојба и постоењето
загриженост од планетарни размери поради коронавирусот, кој успеа да го измести од шини
целиот свет. Сетот антикризни мерки и фактот што ваквата состојба во државата е прво искуство
за нас нè потсетуваат дека човековите права носат привилегии, но и одговорност. Токму сега,
кога заклучуваме дека здравјето знае да биде врвен приоритет и да биде лоцирано на пиедесталот
на агендата на државата, се освестуваме за тешките околности во кои здравствената криза може
и знае да се претвори и во криза на човековите права. Несомнено, одговорот кон отворените
прашања, кои се многубројни, непосредно и најдобро ќе го дадеме само преку заштита на
човековите права и унапредување на владеењето на правото, дури и во едни вакви несекојдневни
животни фази. Вонредната состојба не е време во кое треба да аминуваме заборав на човековите
права, туку време во кое сфаќаме дека токму тие, човековите права, ни се потребни за да го
пребродиме овој здравствен пустош. Заканата лежи во инфекцијата што е заразна, а не и во
луѓето што треба да продолжат да ги практикуваат своите загарантирани права.
На таа линија е и дејствувањето на релевантните меѓународни организации. Првенствено,
423 Одлука на Уставниот суд У. бр. 44/20 и 50/20 од 12 мај 2020 година.
424 Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/20 и 100/20).
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Високиот комесар за човекови права при Обединетите нации (ОН) сподели со јавноста мислење
на сериозен број експерти, дека државите низ светот, при справувањето со вирусот и пандемијата,
не треба прогласувањето вонредна состојба да го употребуваат за потиснување на човековите
права425. Понатаму, Европскиот суд за човекови права, карактеристично за него, не отсуствува
со свој ангажман ниту овој пат. Стразбуршкото право безброј пати се покажало како база на
реномирани правни начела, а таквите пиетети се среќаваат и во самата Европска конвенција за
човекови права (ЕКЧП), импозантно четиво, особено во контекст на времето во кое е донесен
овој буквар на правото.426 За потсетување, по ратификацијата на ЕКЧП, овој конвенциски текст
има директна примена во нашиот правен систем, следствено на монистичкиот приод во односот
помеѓу националното и меѓународното право, приод што како држава го имаме прифатено427.
Во контекст на ова, меѓународните стандарди нагласуваат дека при поимањето на вонредната
состојба, пред сè, треба на неа да се гледа како израз на објективна нужност поради извесна
сериозна закана. Во тој дух, ЕКЧП остава неспорна можност сите договорни страни да дерогираат
од своите определени задолженија на определено време и под определени материјални и
процедурални услови. Северна Македонија го употреби овој механизам на отстапување, т.е.
дерогација428 и овој потег е вреден за оцена. Но, без оглед на дерогирањето од ЕКЧП, правото
на живот, забраната за тортура, забраната за ропство и забраната за принудна работа, принципот
на законска заснованост на казните, забраната за двојна осуда, ова се примери за недерогабилни
права.
Останатите признаени документи од меѓународното право, меѓу кои е и Меѓународниот
пакт за граѓански и политички права, содржат важни принципи што се однесуваат на вонредната
состојба во една држава. Конкретно, она без кое не се може и кое задолжително треба да
биде испочитувано го дефинира принципот на привременост. Привременоста се поврзува
со временското ограничување на вонредната состојба, која настанува како резултат на некоја
голема природна непогода или епидемија. Во таа смисла е и уставната одредба кај нас, според
која вонредната состојба трае најмногу 30 дена од моментот на нејзиното прогласување, иако,
во секојдневното дејствување, ова ограничување на времетраењето се проблематизира, а на
елегантен начин, често, и се заобиколува. Токму уважувањето на ваквиот времен карактер на
вонредната состојба, на јасен и недвосмислен начин, говори дека надминувањето на вонредната
околност е процес што треба да го водат човековите права.
Доаѓањето на пролетта со себе донесе и вонредни околности за нашето функционирање
и нашиот живот како индивидуи. Првото активирање на правниот институт вонредна состојба
означи и период на времено суспендирање на концептот на поделба на власта, воспоставен и
прифатен од дамнешни времиња. Зачестените размислувања и интензивните дискусии во јавната
комуникација за опсегот, неопходноста и границите на ограничувањата што се наметнуваат
се посакувани и добредојдени. Генералната слика ни покажува дека постоењето, во правната
реалност, голем број уредби со законска сила429, кои претставуваат раритет и новитет на нашите
простори, е проследено со недоволна доза образложение на нужноста од нивното донесување.
Додека, пак, нивното следење е значителен предизвик дури и за правниците од новото време.
Од друга страна, релативно ниското ниво на свест за негативните реперкусии, кои може да ја
надживеат веќе и временската важност на самите ограничувања на човековите слободи, односно
да опстојат и во „редовна“ состојба и услови, надополнети со слабата алертност на судските
инстанци, се јасен сигнал за натамошна будност на правниците. Човековите права се вредност од
суштинско значење, а моменталните случувања околу ова исклучително важно парче од мозаикот
изискуваат чиста и јасна поддршка. Виталното значење, кое го има поддржувањето на правата
на човекот во вакви супстандардни услови, асоцира и води кон инсистирање на задолжително
почитување на меѓународните принципи за привременост, особена закана по заедницата,
425 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E&fbclid=IwAR3JUPT60cpGGDsp8AWElpZc7EtXrmjq7q5M9RMvG3esNfoGbJMqc4IeDcQ;
426 Европската конвенција за човекови права е усвоена во 1950 година, стапила во сила во 1953 година, а е ратификувана од Република Северна
Македонија во 1997 година.
427 Монистичкиот приод и супрематијата на меѓународното право се предвидени со членот 118 и членот 8 алинеја 10 од Уставот на Република Северна
Македонија.
428 https://rm.coe.int/16809e1288
429 http://strategiski.manu.edu.mk/wpcontent/uploads/2020/06/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D
0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0- %D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-08.06.2020.pdf
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транспарентност, пропорционалност, законитост и неповредливост, кои се conditio sine qua non
во врска со вонредната состојба.
Дотолку повеќе, Северна Македонија влегува во групата држави во кои беа преземени
ригорозни ограничувања, почнувајќи од долготраен полициски час, различен полициски час во
зависност од возраста, најава за употреба на беспилотни летала за надзор над спроведувањето на
полицискиот час, продолжени викенд-карантини, но и групен карантин за македонски државјани
при враќање од странство. Ваквите нусефекти, сосема оправдано, го вклучуваат алармот и
повикуваат на агилност и трезвеност на сите засегнати страни во процесот на обезбедување и
гарантирање на правата на човекот, дома и надвор. Државите без особено долга демократска
традиција, меѓу кои, ќе признаеме, сме и ние, без дилеми, се исправени пред невиден предизвик.
Кревкото демократско ткиво е права симболика за плодна почва за загрозување на неотуѓивите
човекови права, а вонредната состојба и заштитата на повисокото добро – здравјето на населението,
кое е на врвот на пирамидата, знаат да бидат добар параван за недозволени постапувања. Улогата
на претседателот на државата како инокосен орган треба да продолжи да биде со реално влијание
на процесите, а граѓанството навистина заслужува темелна анализа и извештај од преодната
Влада. Станува збор за Владата, која како решение sui generis, претставува само втор по ред
таков состав, кој е без некој значаен споредбен аспект во историјата на нашиот политички
систем. Истовремено, биењето битка со невидлив и не многу познат непријател ни покажува
дека нашите постапки денес не го обликуваат само моменталното планетарно живеење, туку
го обликуваат и човештвото со кое ќе бидеме опкружени и откако ќе ја надминеме оваа криза.
Поддршката кон здравствените работници, а тие апсолутно ја заслужуваат целата, е можна само
со уважувањето на човековите права во целокупниот нивен спектар, преку кое како постефект
од оваа пандемија ќе се издигнеме и ќе поставиме камен-темелник на успешна реакција на некоја
идна тешка околност со која би се соочиле во добата што следува.
ЗАКЛУЧОК
Како едно од заклучните согледувања се наметнува токму околноста што ќе биде од
особена важност, а тоа е постапката што претстои пред законодавниот дом, покрената од страна
на шефот на државата. Знаејќи дека петте одлуки за утврдување постоење вонредна состојба,
согласно словото на Уставот, нужно ќе треба да бидат потврдени од новиот парламентарен
состав, вреди да се истакне дека позитивната одлука на претставничкиот орган на граѓаните би
дала легитимитет на претседателските декрети.
Давањето зелено светло и „озаконувањето“ на прогласите не треба да фрлаат сенка врз
поуката што треба да се извлече и препораката за идно постапување на надлежните институции.
Темелното образложување на актите од страна на нивните доносители, како и идната подобра
координираност на повиканите треба да претставуваат врвни приоритети на кои ќе се работи.
Додека, пак, благовременото информирање и комуницирање со општата јавност треба и натаму
да претставува појдовна точка и начело од кое ќе се водат, при постапувањето, сите оние вклучени
во активирањето на институтот вонредна состојба и нејзиното управување.
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СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И МЕДИУМИ

Автор: M-р Тамара Славеска Апостоловски
Адвокат и магистер по право од областа на граѓанското право

(ЗЛО)УПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ОНЛАЈН
ПРОСТОРОТ: ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЈА
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИТЕ ВО РЕПУЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Широкиот пристап во дефинирањето на слободата на изразување со сите нејзини
компоненти430 е кохерентен со нејзината повеќедимензионална природа. Слободата на изразување,
вклучително и слободата на медиуми, не е само индивидуално право – таа е камен-темелник
на секое демократско општество, а следствено на тоа, таа ужива широка правна заштита во
меѓународните правни акти431 и јуриспруденцијата на ЕСЧП432. Имајќи ја предвид улогата што ја
игра слободата на изразување во демократските процеси, Судот нагласил дека таа не се однесува
само на општествено прифатливите информации и идеи, туку и на оние што се шокирачки и
вознемирувачки433. Вака дефинирана, слободата на изразување не е апсолутно право434 и таа не
го опфаќа говорот на омраза.435
Етаблирајќи ги медиумите како „куче чувар“ на демократијата (public watch-dog), Судот
развил широка палета на стандарди со кои се гарантира медиумската слобода. Иако таа не е
експлицитно загарантирана со Конвенцијата, согласно практиката на Судот, медиумите уживаат
поголем степен на правна заштита во известувањето за прашања од легитимен јавен интерес,
со извесна доза на прифатлив критицизам436, а особено уживаат определени привилегии врзани
за новинарската дејност (заштита на изворот на информации, ограничување на одговорноста за
повреда на правата на трети лица437). Од друга страна, медиумската слобода оди рака под рака
со барањата за медиумската одговорност438, која подразбира: транспарентност на факторот (кој
стои зад вестите), продукциска транспарентност (информации за изворите и професионалните
одлуки) и реакција (дијалог со публиката).439
430 Слободата на изразување опфаќа низа права и слободи: слобода на говор; слобода на барање, примање и пренесување идеи и информации; слобода
на медиуми; забрана за цензура; право на одговор, исправка и заштита на изворот на информации во средствата за јавно информирање.
431 Меѓународната правна заштита е гарантирана со: Универзалната декларација за човековите права, усвоена и oбjaвeнa вo Рeзoлуциjaтa 217 A(III) нa
Гeнeрaлнoтo сoбрaниe на ООН на ден 10.12.1948 гoдинa; Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права на човекот и граѓанинот, усвoeн и
oбjaвeн вo Рeзoлуциjaтa 2200 A(XXI) нa Гeнeрaлнoтo сoбрaниe на ООН на ден 16.12.1966 гoдинa, пристапен по пат на сукцесија од страна на Република
Македонија на ден 18.1.1994 година; Европската конвенција за заштита на човековите права согласно Протоколите број 11 и 14 со протоколите број
1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16, усвоена од Советот на Европа на ден 4.11.1950 година, ратификувана од страна на Република Македонија на ден 10.4.1997 година;
Повелбата на основните права на ЕУ (2000/C 364/01), усвоена на ден 7.12.2000 година, која доби правно-задолжителен карактер во декември 2009
година со стапувањето во сила на Договорот на ЕУ од Лисабон и сл.
432 Види повеќе кај: Mendel T., A Guide to the Interpretation and Meaning of Article 10 of the ECHR, достапно на: https://rm.coe.int/16806f5bb3#:~:text=Article%2010(1)%20of%20the,expression%20in%20the%20following%20terms%3A&text=This%20right%20includes%20the%20freedom,authority%20and%20
regardless%20of%20frontiers.
433 Ова, според Судот, е во согласност со барањата на плурализмот и толеранцијата, без кои не би можело да постои едно демократско општество –
Случај Handyside v. the United Kingdom бр. 5493/72, § 49, 7 декември 1976 година.
434 Според член 10 став (2) од ЕКЧП, мешањето на јавната власт е дозволено доколку кумулативно се исполнети три услови: ограничувањето да
биде предвидено со закон, ограничувањето да има една или повеќе легитимни цели, и таквото ограничување да биде неопходно во едно демократско
општество, односно да постои „итна социјална потреба“. Согласно принципот на супсидијарност, Судот честопати во своите одлуки потенцира дека
националните власти се во многу подобра позиција од меѓународниот судија да проценат постоење итна социјална потреба за мешање на јавната власт
со цел постигнување легитимна цел – Случај Mouvement raëlien suisse v. Switzerland бр. 16354/06, § 63, 13 јули 2012 година.
435 За судската практика на ЕСЧП поврзана со говорот на омраза, види повеќе кај: Рокша-Зубчевиќ А., Војводиќ Ј., Бендер С., Регулаторни тела за
медиумите и говорот на омраза, Совет на Европа, јуни 2017, достапно на: https://rm.coe.int/-/16808edc82
436 Судот смета дека политичките актери свесно и неизбежно се изложиле себеси на внимателно набљудување на секој нивен збор и дело, како од
страна на новинарите, така и од страна на широката јавност, а следствено на тоа, тие треба да покажат поголем степен на толеранција во споредба со
приватните индивидуи – Случај Lingens v. Austria бр. 9815/82, § 42, 8 јули 1986 година.
437 Судот утврдил дека иако слободата на изразување подлежи на рестрикција со цел заштита на честа и угледот на другите, националните закони за
утврдување одговорност за навреда или клевета не би можеле да бидат оправдани доколку нивната цел или ефектот од нивната примена е да се спречи
легитимната критика на јавните власти – Случај Cihan Öztürk v. Turkey бр. 17095/03 § 32, 9 јуни 2009 година.
438 Судот ја нагласил медиумската одговорност, како должност на медиумите за пренесување информации и идеи од јавен интерес, нешто што
претставува право на пошироката јавност за нивно примање – Случај Thoma v. Luxembourg бр. 38432/97, § 5, 29 март 2001 година.
439 Дворкин Џ., Хулин А., Мекнаме Џ., Мулер К., Рихтер А., Вајт Е., (2016) Водич за саморегулација на онлајн медиуми, Мисија на ОБСЕ во Скопје,
достапно на: https://www.osce.org/mk/fom/316166

168

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И МЕДИУМИ

ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris) | издание 1

Во зависност од културните, општествените и политичките традиции на државите, а во
извесна смисла и во зависност од видот на медиумите, постојат три типа правна регулација, и
тоа: статутарна регулација, како модел што подразбира регулирање на медиумите со строга
државна интервенција (најчесто преку донесување медиумско законодавство); корегулација440,
како мешовит модел со елементи на статутарна регулација и саморегулација, и саморегулација,
како модел што функционира на доброволна согласност на медиумските професионалци да
се придржуваат кон одредени стандарди, за чие евентуално непочитување одговараат пред
саморегулаторни тела (најчесто организирани како: совети на честа, медиумски омбудсмани и
сл.), ослободени од притисокот на државниот апарат за изрекување правни санкции.441 За разлика
од статутарната регулација и корегулацијата, како модели што се карактеристични за аудио
и аудиовизуелните медиуми, саморегулацијата како модел е карактеристична за печатените
медиуми.442
Со појавата на новите медиуми во медиумскиот простор443, меѓународните актери беа
едногласни во мислењето дека правата (алудирајќи на слободата на изразување) што луѓето
ги уживаат „офлајн“, треба да ги уживаат и „онлајн“444, како и дека секое ограничување на
електронската комуникација мора да биде во согласност со истите критериуми што важат за
неелектронските комуникации.445 Имајќи ги предвид карактеристиките на онлајн медиумскиот
простор, саморегулацијата природно се наметна како прифатлив модел за регулација на новите
медиуми.446 Иако апсолвирано, прашањето за регулацијата на онлајн медиумите, вклучително
и интернет-порталите, се реактуализира во последните години, особено поради тоа што
постојниот модел на саморегулација во извесни држави не одговори ефикасно на предизвикот во
справувањето со дезинформациите447, кој особено е нагласен за време на актуелната пандемија.448
Имајќи ги предвид европските аспирации на Република Северна Македонија,
саморегулацијата е прифатена како модел за регулирање на интернет-порталите на македонскиот
медиумски простор449. Иако изземени од медиумското законодавство450, интернет-порталите
во извесна смисла на зборот се регулирани со Изборниот законик451, кој за нив предвидува
далеку пофлексибилни услови за пристап до буџетските средства, споредбено со критериумите
што треба да ги исполнуваат професионалните онлајн медиуми предвидени од страна на
саморегулаторното тело452. Оваа парадоксална ситуација – изворно „построгата“ законска
440 Корегулацијата како мешовит модел има повеќе поттипови, при што некои се поблиски до саморегулацијата, отколку до статутарната регулација.
Па така, во случај кога саморегулацијата е законски структурирана од државата, но не учествува како таква во саморегулаторното тело, овој поттип на
корегулација одредени автори го именуваат како регулирана саморегулација. За ова види повеќе кај: Ј. Kleinsteuber H., Self-regulation, so-regulation and
State regulation: The Internet between regulation and governance, достапно на:
https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/13844.pdf
441 За ова види повеќе кај: Article 19, (2018) Self-regulation and „hate speech“ on social media platforms.
442 Со оглед на тоа дека вршењето на радиодифузната дејност подразбира користење дел од електромагнетното поле на фреквенции за радиско и
телевизиско емитување, оправдано е мешањето (од чисто технички причини) на јавната власт во издавањето лиценци, односно дозволи за работи на
аудиовизуелните медиуми.
443 Под нови медиуми се подразбираат: интернет-портали, блогови, социјални мрежи, онлајн игри и сл.
444 Резолуција бр. 20/8 – Промоција, заштита и уживање на човековите права на интернет, усвоена на 20-тата сесија на Советот за човекови права на
ООН на ден 31.5.2012 година, достапна на: https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-20-8/
445 За ова види повеќе кај: Article 19, (2018)Self-regulation and „hate speech“ on social media platforms.
446 Kersevan Smokvina T., (2019) Media self-regulation in South East Europe: Guide to best practices for the digital age, UNESCO, France.
447 Види повеќе кај: Центар за развој на медиуми (2017) Професионалните стандарди помеѓу регулацијата и саморегулацијата, Цивика мобилитас,
Скопје, достапно на:
http://mdc.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/Regulacija-MK-FINAL-1.pdf
448 Во Извештајот на Светската здравствена организација од 2.2.2020 година беше нотирано дека актуелната пандемија со вирусот КОВИД-19 е
проследена со масовна инфодемија или пренатрупаност со информации, дел точни, дел неточни, што им отежнува на луѓето да најдат веродостојни и
релевантни извори.
За ова повеќе види на: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=195f4010_6
449 Види повеќе кај: Франсоа Фурнемон Ж., Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај, Компаративна анализа и препораки
за можни измени и дополнувања на правната рамка, Совет на Европа, 2018, достапно на: https://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/08/РЕГУЛАТОРНАРАМКА-ЗА-МЕДИУМИ-И-ОНЛАЈН-МЕДИУМИ.pdf
450 Закон за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014) и Закон за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 и 27/2019 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020).
451 Изборен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012;
31/2013; 34/2013; 14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016; 142/2016; 67/2017; 125/2017; 35/2018; 99/2018; 140/2018; 208/2018 и
27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 42/2020; Одлуки на Уставниот суд: У. бр. 87/2006 од 15 ноември 2006
година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/2006; У. бр. 93/2014 од 11 февруари 2015 година, објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 31/2015; У. бр. 35/2017 од 17 мај 2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2017; и У.
бр. 82/2017 од 10 јули 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 146/2019).
452 Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) на ден 18.12.2019 година го промовираа
Регистарот на професионални онлајн медиуми – „Промедиа“. За прием во членството на интернет-порталите во овој Регистар, предвидени се облигаторни
критериуми и дополнителни препораки. За критериумите види повеќе на: https://promedia.mk/rules?lng=mk
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регулација да биде пофлексибилна од изворно „помеката“ саморегулација, не само што не ги
мотивира интернет-порталите доброволно да ги почитуваат професионалните стандарди, а со
тоа се поткопува суштината на саморегулаторниот модел, туку и ги охрабрува, условно речено,
непрофесионалните интернет-портали на државен товар да известуваат за прашања од значаен
општествен интерес, нешто што негативно се одразува и на слободата на изразување per se.
Што се однесува до приватниот интерес, а, пред сè, правото на чест и углед, кое честопати
доаѓа во судир со слободата на изразување, домашните судови претежно одбиваат да ја дадат
бараната правна заштита на тужителите согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и
клевета453, кои во недостиг на јавно објавени податоци за авторот на изјавата, односно уредникот,
тужбените барања ги насочуваат кон корисниците на домените на кои се регистрирани интернетпорталите. Во овие случаи, и покрај тоа што законот што е наведен погоре како lex specialis
предвидува одговорност на интернет-порталите, именувани како електронски публикации,
домашните судови ги одбиваат вака поставените тужби со образложение дека со измените на
Законот за медиуми не е предвидена одговорност на регистрантот, односно сопственикот на
електронската публикација.
Имајќи ги предвид недоследностите наведени погоре во регулирањето на интернетпорталите, практиката покажува дека се неопходни измени во делот на Изборниот законик на
тој начин што ќе се „заострат“ условите за пристап до државниот буџет, а со тоа тој ќе биде
резервиран единствено за интернет-порталите што ги исполнуваат етичките и професионалните
стандарди и се регистрирани во Регистарот на професионални онлајн медиуми на тој начин што
индиректно ќе се поттикне и ефикасна саморегулација на интернет-порталите. Покрај законските
измени, неопходни се континуирани обуки на правните професионалци, пред сè, на граѓанските
судии, со цел тие да се сензибилизираат за актуелната судска практика на ЕСЧП во контекст
на слободата на изразување и Препораките на Советот на Европа, особено за новиот поглед на
медиумите.
При пишувањето на оваа правна статија се консултирани релевантни теоретски и практички
извори, меѓу кои и: акти, анализи и упатства на меѓународните актери (ООН, ОБСЕ, Европската
Унија, Советот на Европа), судската практика на ЕСЧП, домашното законодавство (Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Изборниот законик, Законот за
граѓанска одговорност за навреда и клевета), како и домашната судска практика.
ДЕФИНИРАЊЕ НА ОНЛАЈН МЕДИУМИТЕ И НИВНОТО РЕГУЛИРАЊЕ
Развојот на информатичката технологија несомнено се одрази и на медиумскиот простор
преку појавата на онлајн медиумите, а со тоа се отвори прашањето за нивната регулација и
дефинирање. Имајќи ја предвид интернет-платформата на која дејствуваат тие, регулацијата на
онлајн медиумите опфаќа три нивоа, и тоа: техничко ниво на кабли и приклучоци, протокол на
IP-адреси и протокол на контрола на пренос (TCP), како и на ниво на содржина.454 Иако не постои
универзална дефиниција за онлајн медиумите и нивните услуги, некои автори ги сегментираат во
следните групи, и тоа: дигитални алатки за изразување информации и мислења (на пр. блогови);
онлајн екстензии на традиционалните медиуми; како и интернет-портали со независна уредувачка
структура.455
НОВИОТ ПОГЛЕД НА МЕДИУМИТЕ
Со Препораката CM/Rec (2011)7 за новиот поглед на медиумите,456 Советот на Европа им
453 Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/12).
454 Бачовска, Ј., (2017) Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: Регулација на онлајн медиумите во Македонија,
Институт за комуникациски студии – Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Скопје, стр. 9.
455 За ова види повеќе кај: Skolkay, A., Media Policy for a New Media Environment: The Approaches of International Organizations and the EU towards the
Regulation of New Online Media Services, School of Communication and Media, Bratislava, Slovakia, достапно на:
https://www.academia.edu/12161932/Online_Media_Regulation
456 Препорака CM/Rec (2011)7 упатена до земјите членки за новиот поглед на медиумите, усвоена од страна на Комитетот на министри на Советот на
Европа на ден 21.9.2011 година, на 1121-та средба на замениците на министрите.
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препорача на државите членки да усвојат нов широк поглед на медиумите457, при што државите
членки ќе применат градуирана и диференцирана стратешка рамка во нивното уредување, со која
ќе се гарантира нивната заштита и со која ќе се обезбедат јасни индикации за нивните обврски и
одговорности. Меѓу другото, со Препораката се утврдуваат шест критериуми за идентификување
определен субјект како медиум, како и извесни показатели што упатуваат на постоењето на секој
од односните критериуми, и тоа: намера да се дејствува како медиум458, функции и основни
цели на медиумот459, уредничка слобода и надзор на содржината на медиумот460, почитување
на професионалните стандарди461, опфат и дистрибуција462, и очекувања на јавноста463. Со
Препораката е потенцирано дека не е неопходно кумулативно и видливо постоење на сите
критериуми, при што дел од овие критериуми – функции и цели на медиум, уредничка слобода и
опфат/дистрибуција имаат поголема тежина во однос на останатите при дефинирањето определен
субјект како медиум.
Надоврзувајќи се на заложбите наведени погоре, Советот на Европа усвои уште еден
значаен документ – Препораката CM/Rec (2018)1 за плурализам во медиумите и транспарентност
на медиумската сопственост464, со која, меѓу другото, им се препорачува на државите членки
да усвојат и да спроведат законодавни и други еднакво ефективни мерки што јасно и прецизно
ги одредуваат обврските за откривање на сопственоста или транспарентноста на медиумите465,
вклучувајќи ги и онлајн медиумите466. Имајќи ги предвид насоките во Препораката CM/Rec
(2011)7 за новиот поглед на медиумите, постапувајќи по апликацијата на Delfi As v. Estonia бр.
64569/09467, Судот за првпат утврди одговорност на компанијата што професионално раководи со
интернет-портал за комерцијални цели поради објавување корисничко генерирани коментари со
говор на омраза (без оглед на тоа дали корисниците се идентификувани или анонимни), пласирани
во врска со претходно објавена обликувана содржина, а кои, како такви, биле пласирани на
платформа обезбедувана од страна на интернет-порталот. Со оглед на аспектите наведени погоре,
Судот не утврдил повреда на слободата на изразување, особено што апликантот, како оператор на
интернет-порталот, не презел навремени дејствија за отстранување на навредливите коментари,
дотолку повеќе што изречената санкција не била во диспропорционален однос со легитимната
цел – правото на приватност.468 Во друг случај, Судот, исто така, не утврдил повреда на слободата
на изразување, овој пат во поглед на националните санкции изречени против ширењето лажни
вести на интернет469.

457 Во широкиот поглед се опфатени сите субјекти што се инволвирани во креирањето и дистрибуирањето содржини до потенцијално голем број луѓе,
како и апликациите што овозможуваат интерактивна масовна комуникација или интерактивни искуства од големи размери од аспект на содржината
(вклучувајќи ги не само интернет-порталите, туку и социјалните мрежи и онлајн игрите).
458 Како показатели се наведени следните: самиот се дефинира како медиум, користи методи на работа типични за еден медиум, се заложува за
почитување на медиумските професионални стандарди, применува практични аранжмани за масовна комуникација и сл.
459 Како показатели се наведени следните: произведува, собира или дистрибуира медиумски содржини, работи со апликации или платформи
дизајнирани за да се олесни интерактивна масовна комуникација и/или да обезбеди интерактивни искуства од големи размери, да анимира и да
обезбедува простор за јавна дебата и политички дијалог, влијае врз јавното мислење, креира работни места, генерира приходи, периодично ја обновува
и ја ажурира содржината и сл.
460 Како показатели се наведени следните: уредничка политика, уреднички процес, умереност, уреднички персонал и сл.
461 Како показатели се наведени следните: обврска за почитување, процедури за придружување, процедури за поплаки, афирмирање прерогативи,
права или привилегии – заштита на изворите, привилегирана комуникација и заштита од заплена на новинарскиот материјал, слобода на движење и
пристап до информации; право на акредитирање, заштита од злоупотреба на законите за навреда и клевета и сл.
462 Како показатели се наведени следните: реална дистрибуција, масовна комуникација во целина, ресурси за опфаќање и сл.
463 Како показатели се наведени следните: достапност, плурализам и разновидност, веродостојност, почитување на професионалните и етичките
стандарди, отчетност и транспарентност и сл.
464 Препорака CM/Rec (2018)1 упатена до земјите членки за плурализам во медиумите и транспарентност на медиумската сопственост, усвоена од
страна на Комитетот на министри на Советот на Европа на 7.3.2018 година, на 1309-тата средба на замениците на министрите.
465 Во обврските се наведени: правното име на медиумот и информации за контакт; името (или имињата) и деталите за контакт на директниот
сопственик (сопственици) со акции што му овозможуваат да врши влијание врз работата и стратешкото одлучување на медиумот; името (или имињата)
и деталите за контакт на физичките лица со акции на туѓо име; информации за природата и обемот на поседувани акции или гласачки права на
гореспоменатите правни и/или физички лица во други медиуми, рекламни компании или компании поврзани со медиумите, што може да доведе до
влијаење врз одлучувањето во тие компании, или позициите што тие можеби ги имаат во политички партии; име (или имиња) на лица со вистинска
уредувачка одговорност; промени во сопственичката структура и контролата во медиумот.
466 Додаток на Препораката CM/Rec(2018)1 насловен како: Насоки за плурализам на медиумите и транспарентност на медиумската сопственост,
согласно кој: „Во контекстот на оваа Препорака, под медиуми подразбираме печатени, емитувани и онлајн медиуми...“
467 Council of Europe/European Court of Human rights (2015) Internet: Case-law of the European Court of Human Rights, стр. 27-29, достапно на: https://
www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
468 Донесувањето на оваа пресуда наиде на широк отпор меѓу академската и медиумската јавност, која изрази загриженост дека одговорноста на
интернет-порталите за содржината на корисничко генерираните коментари негативно ќе се одрази врз слободата на изразување.
За ова види повеќе на: http://www.indexoncensorship.org/2014/01/index-supports-referral-request-delfi-v-estonia/
469 Имајќи ги предвид обврските и должностите на новинарите за пренесување точни и проверени информации од јавен интерес, Судот не утврдил
повреда на слободата на изразување во контекст на лажните вести – Случај Schuman v. Poland бр. 52517/13, 3 јуни 2014 година.
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НОВ МОДЕЛ НА САМОРЕГУЛАЦИЈА
Предизвикот во изнаоѓањето балансиран и ефикасен модел на регулирање на онлајн
медиумите, вклучително и интернет-порталите, особено беше нагласен поради нивната
карактеристична природа и ефектите од нивната (зло)употреба: тие не користат ограничени јавни
ресурси, со цел да подлегнат на систем за лиценцирање карактеристичен за аудиовизуелните
медиуми, а честопати не подлежат ниту на обврска за регистрација на комерцијална дејност
карактеристична за традиционалните медиуми. Ова овозможи (и сè уште овозможува) пристап
на неограничен број професионални и т.н. „граѓански“ новинари на интернет-платформата,
која обезбедувајќи далеку побрз проток на информации и идеи, како и широк простор за нивно
зачувување во електронските бази на податоци, во компарација со просторот на кој дејствуваат
традиционалните медиуми, неретко овозможува и проток на информации и идеи што се во судир
не само со јавниот интерес, туку и/или со правата на трети лица.
Како резултат на ова, дел од експертската јавност предложи конструктивно
подобрување на постојниот модел на саморегулација преку етаблирање на законската
(статутарна) саморегулација. Во рамките на предложениот модел се разликуваат два системи
за поттикнување на медиумите да пристапат кон саморегулација: систем со негативни –
пунитативни поттикнувања и систем со позитивни – наградувачки поттикнувања. За разлика од
позитивно поттикнувачкиот модел, кој генерално е прифатлив во демократско ориентираните
држави (на пр. во Белгија е предвидено дека вклученоста на медиумите во саморегулаторното
тело е предуслов за добивање државни субвенции), пунитативниот модел би бил проблематичен
од аспект на медиумската слобода (на пр. во Естонија во јуни 2014 година властите одбиле
да доделат акредитација на владините прес-конференции во корист на медиумите, кои не беа
вклучени во саморегулаторното тело).470 Покрај ова, дел од експертите се залагаат за формирање
државни програми за субвенционирање на медиумите, вклучително и на интернет-порталите, а
особено програми преку кои ќе се стимулираат одредени цели – истражувачко новинарство или
креирање специфични медиумски содржини од јавен интерес.471
(САМО)РЕГУЛАЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Во Република Северна Македонија, медиумската слобода е уставно472 и законски
загарантирана473. Со донесувањето на Законот за медиуми се дефинирани самите медиуми, како
и субјектите што потпаѓаат под оваа дефиниција. За разлика од основниот текст на овој закон, кој
во опсегот на дефиницијата ги вклучуваше и т.н. електронски публикации (интернет-порталите),
дефинирајќи ги како „електронски верзии на весници/магазини што преку веб-страници на
интернет се достапни за пошироката јавност, без оглед на нивниот обем“, под силен притисок
на меѓународните и домашните невладини граѓански здруженија, електронските публикации беа
изземени од дефиницијата на медиуми со донесувањето на Законот за изменување и дополнување
на Законот за медиуми.474 Ова покажува дека со донесувањето на измените на Законот за
470 За ова види повеќе кај: Hulin A., (2014) Statutory media self-regulation: beneficial or detrimental for media freedom? European University Institute, Robert
Schuman Centre for Advanced Studies – Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Italy.
471 За ова види повеќе кај: Јовановски М., (2018) Механизми за субвенционирање на медиумите и на новинарството во Македонија и европските земји,
Македонски институт за медиуми, Скопје.
472 Член 16 од Уставот на Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 52/1991): „Се гарантира слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното
основање институции за јавно информирање. Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување информации.
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање. Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање. Се
гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно информирање. Цензурата е забранета“.
473 Член 3 став (2) од Законот за медиуми: „Слободата на медиумите особено опфаќа: слобода на изразување мислења, независност на медиумите,
слобода на прибирање, истражување, објавување, избор и пренесување информации во насока на информирање на јавноста, плурализам и разновидност
на медиумите, слобода на проток на информации и отвореност на медиумите за различни мислења, уверувања и за разновидни содржини, достапност
до информациите од јавен карактер, почитување на човековата индивидуалност, приватност и достоинство, слобода за основање правни лица за вршење
дејност за јавно информирање, печатење и дистрибуција на печатен медиум и другите медиуми од земјата и странство, производство и емитување аудио/
аудиовизуелни програми, самостојност на уредникот, новинарот, авторите или креаторите на содржини или програмските соработници и другите лица,
а во согласност со правилата на професијата“.
474 Имајќи ја предвид општествено-политичката атмосфера во критичниот период, законското регулирање на интернет-порталите беше доживеано
како понатамошен обид за продлабочување на политичкото влијание врз медиумите и како такво погубно за медиумскиот плурализам и медиумската
слобода. Дотолку повеќе што ваквото непропорционално мешање на јавната власт не беше во корелација со постоењето легитимна цел, односно
постоењето итна социјална потреба за законско регулирање на онлајн медиумите во смисла на член 10 став (2) од ЕКЧП, особено затоа што државните
власти во тој временски период не понудија доволно и соодветни причини поради кои сметаат дека дотогашното саморегулирање на онлајн медиумите
не е ефикасно.
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медиуми, интернет-порталите и натаму остануваат надвор од законската интервенција, односно
продолжуваат да се саморегулираат.
Саморегулаторните принципи во македонскиот медиумски простор се уредени со Кодексот
на новинарите на Македонија475 донесен од страна на Здружението на новинари.476 Во Кодексот
се имплементирани професионалните стандарди поставени со Декларацијата за принципи
за однесувањето на новинарите477, со која, меѓу другото, се прокламира дека одговорноста на
новинарот за неговото професионално работење потпаѓа единствено под јурисдикцијата на
саморегулаторно тело.478
Во рамките на Здружението на новинари функционира т.н. Совет на честа како
саморегулаторно тело на новинарите, кој, меѓу другото, е овластен да разгледува случаи
и да покренува постапки што се однесуваат на членови на Здружението на новинари на
Македонија479, а тоа покажува дека ова тело функционира како своевиден парасудски орган.
Неговите одлуки се од советодавна природа, имајќи предвид дека тоа не располага со механизам
за изрекување рестриктивни мерки против прекршителите на Кодексот. Покрај Советот на
честа, чија јурисдикција се протега единствено на членовите на Здружението на новинарите,
постои уште едно саморегулаторно тело – Совет за етика во медиумите на Македонија480, во
чии рамки функционира Комисијата за жалби, со ингеренции за изрекување јавно морални
санкции481 против печатените, аудиовизуелните и онлајн медиумите што постапуваат спротивно
на професионалните и етичките стандарди, без оглед на тоа дали посочените медиуми се членови
на Советот. Дотолку повеќе што ова саморегулаторно тело предвидува облигаторни правила за
членство на онлајн медиумите, вклучително и интернет-порталите, кои впрочем се предвидени
како законски обврски за печатените медиуми, меѓу кои се: обврска за објавување импресум
(уредник, редакција), обврска за регистрација на комерцијална дејност – регистрирање правно
лице со седиште во Република Северна Македонија, обврска за транспарентност на сопственоста
и изворите на финансирање и сл.482 Моментално, во Регистарот на професионални онлајн медиуми
фигурираат 120 онлајн медиуми, за кои се смета дека ги исполнуваат условите за членство и ги
почитуваат професионалните и етичките стандарди во своето работење.483
Освен со саморегулаторните принципи наведени погоре, во извесна смисла на зборот,
интернет-порталите се регулирани и законски484, меѓу другото, и во делот на уредувањето
на нивните права и обврски поврзани со медиумското известување за изборниот процес.
Поистоветувајќи ги со „електронски медиуми“485, Изборниот законик не само што не содржи
законска дефиниција за тоа кои сè субјекти ќе потпаднат под оваа капа, туку предвидува и далеку
пофлексибилни услови за пристап на интернет-порталите до финансиските средства за платено
политичко рекламирање на товар на државниот буџет, споредбено со условите за членство на
онлајн медиумите, вклучително и интернет-порталите во саморегулаторното тело. Па така,
согласно овој закон, електронските медиуми (и интернет-порталите), кои имаат намера да вршат
платено политичко рекламирање на товар на буџетските средства, се должни да исполнат (само)
475 Овој Кодекс ги опфаќа единствено професионалните стандарди за новинарите. Тој не е изменет од неговото донесување. Со оглед на широкиот
поглед на медиумите, потребно е донесување нов интегрален Кодекс, кој ќе ги опфати сите (традиционални и нови) медиуми, како и медиумски
работници. Кодексот е достапен на: https://znm.org.mk/kodeks-na-novinarite-na-makedonija/
476 За ова види повеќе на: https://znm.org.mk/
477 Декларација за принципи за однесувањето на новинарите, усвоена на Светскиот конгрес на Меѓународната федерација на новинари – ИФЈ во 1954
година и изменета на Светскиот конгрес во 1986 година, достапно на: https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html
478 Ibid, точка 16: „Во рамките на општото право на секоја земја, новинарот ќе признае дека во стручните работи се надлежни неговите колеги,
исклучувајќи секаков вид мешање од страна на владите или другите“.
479 Види повеќе на: https://znm.org.mk/statut/
480 Види повеќе на: https://www.semm.mk/
481 Во овие јавно морални санкции спаѓа обврската за објавување на одлуката на Комисијата за жалби, а во крајни случаи и исклучување од членството
во Советот за етика во медиумите на Македонија. За ова види повеќе на: https://www.semm.mk/chlenstvo/pravila-za-chlenstvo
482 Ibid.
483 За ова види повеќе на: https://promedia.mk/main, пристапено на ден 20.6.2020 година.
484 Постојат повеќе закони со кои се тангира онлајн просторот, вклучително и интернет-порталите (Кривичен законик, Закон за граѓанска одговорност
за навреда и клевета, Закон за авторско дело и сродни права, Закон за заштита на личните податоци, Закон за слободен пристап до информации од јавен
карактер, Закон за електронска трговија и сл.). За ова види повеќе кај: Бачовска, Ј., 2017, Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на
слободниот говор: Регулација на онлајн медиумите во Македонија, Институт за комуникациски студии – Висока школа за новинарство и за односи со
јавноста, Скопје, стр. 14.
485 Изборниот законик врши погрешно поистоветување на поимот „електронски медиуми“ со поимот „интернет-портали“. Во групата на електронски
медиуми, освен интернет-порталите, влегуваат и оние медиуми што ја користат електронската технологија со цел емитување или чување информации
– радио, телевизија, блогови, социјални мрежи, онлајн игри, агрегатори и сл.
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два услови: во рок од 3 дена од распишувањето на изборите да поднесат барање за регистрација
во Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет-портали)
при Државната изборна комисија, со прилог за тековната состојба од Централниот регистар не
постара од 30 дена; и во рок од 5 дена од распишувањето на изборите да утврдат ценовници за
платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес и да ги објават на своите
интернет-страници, но и да ги достават до Државната изборна комисија, Државниот завод за
ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата.486 Само оние електронски медиуми
(и интернет-портали), кои се регистрирани во Регистарот при Државната изборна комисија,
имаат право да користат буџетски средства за платено политичко рекламирање на учесниците
во изборниот процес. За предвремените парламентарни избори закажани за 15.7.2020 година, во
Регистарот фигурираат дури 230 интернет-портали, што е речиси двојно повеќе од актуелниот
број на интернет-порталите што се членки на Советот за етика.487 Ова покажува дека речиси една
половина од интернет-порталите што известуваат за изборниот процес нужно не подлежат на
обврските предвидени со саморегулаторните принципи, базирани врз доброволна основа, што
значително би се одразило на нивниот интегритет и кредибилитет.
Покрај Изборниот законик, Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета го
признава својството на интернет-порталите како средство за јавно информирање, именувајќи ги
како електронски публикации488. Според одредбите на овој закон, за навреда или клевета сторена
преку средствата за јавно информирање (вклучително и електронските публикации) може да
одговара не само авторот на изјавата, туку и уредникот, лицето што го заменува во средството
за јавно информирање, како и правното лице, чија одговорност (на вторите) се претпоставува,
освен доколку новинарот, како автор на изјавата, не докаже дека објавувањето на изјавата е
наложено, односно нејзината содржина е битно изменета од страна на лицата наведени погоре,
во тој случај одговара само односното лице.489 Освен она што е наведено погоре, Законот
експлицитно предвидува одговорност на уредникот на електронската публикација, заедно со
авторот, за надоместување на штетата што произлегува од овозможување пристап до навредливи
или клеветнички информации.490
Пред поднесувањето на тужбата, оштетениот е должен да преземе мерки за ублажување на
штетата со поднесување барање за извинување и јавно повлекување, кое, како такво, се објавува
на истото место, односно во истото време и во истиот обем во печатеното средство, односно во
електронското средство за јавно информирање или на интернет-страница, како и информацијата
на која се реагира.491 Меѓу другото, доколку навредата или клеветата е сторена преку средство за
јавно информирање (вклучително и електронските публикации), оштетениот има право да поднесе
барање за објавување одговор, демант или исправка, која средството за јавно информирање е
должно да ја објави на истото место и во истиот обем, како и информацијата на која се реагира.492
Со цел заштита на медиумската слобода и заштита од (авто)цензура, законодавецот не само што
предвидел заштита на изворот на информација493, туку предвидел и ограничување на износот
на надоместокот на нематеријална штета што може да биде досуден на товар на новинарот при
вршењето на новинарската професија, уредникот или лицето што го заменува, како и правното
лице што го издава средството за јавно информирање494.
Иако е несомнено дека Законот понудил доволно заштитни гаранции согласно европските
стандарди, како и соодветен баланс помеѓу слободата на изразување, односно слободата на
медиумите (вклучително и на интернет-порталите), од една страна, наспроти приватниот интерес
– заштитата на угледот и честа на трети лица, од друга страна, судската практика е на различна
486 Ibid, член 75-ѓ.
487 Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет-портали) бр.10-660/4 – конечен, донесен на ден 19.3.2020 година
од страна на Државната изборна комисија на Република Северна Македонија, достапен на: https://drive.google.com/file/d/1V_i8Jysw_SzNbEWPWkKa46LtjVyCsKKP/view, пристапено на ден 20.6.2020 година.
488 Основниот текст на Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013) ја користи формулацијата „електронски
публикации“ првично предвидена со Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/12).
489 Член 6 и член 8 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета.
490 Ibid, член 11.
491 Ibid, член 13.
492 Ibid, член 14.
493 Ibid, член 12.
494 Ibid, член 18.
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фреквенција. И покрај несомненото поимање на електронските публикации (интернет-порталите)
како средства за јавно информирање во смисла на Законот, судовите одбиваат да се впуштат во
мериторно испитување на основаноста на тужбените барања на оштетените против тужените
правни лица што се корисници на домените на кои се регистрирани интернет-порталите, со
образложение дека измените на Законот за медиуми не предвидуваат одговорност на правното
лице што е регистрант или сопственик на електронската публикација, како и дека електронските
публикации не се сметаат за медиуми, односно немаат уреднички обликувана содржина, со цел
да се применат одредбите за претпоставена одговорност.495 Од друга страна, пак, судовите не
наоѓаат пречки да постапуваат по тужбени барања на оштетените против тужените правни лица
што се корисници на домените на кои се регистрирани интернет-порталите и нивните главни
и одговорни уредници во случај кога спорните изјави, односно информации се изнесени пред
стапувањето во сила на измените на Законот за медиуми, односно во временскиот период на
важење на основниот текст на Законот за медиуми, согласно кој интернет-порталите, именувани
како „електронски публикации“ беа законски уредени.496 Во секој случај, судовите не се двоумат
да им обезбедат правна заштита на оштетените постапувајќи по тужбени барања согласно
Законот против авторите (во случај кога тие се познати) на изјавите што се изнесени на интернетпортали.497
Пропустот на судската практика да ги идентификува правните лица што се корисници
на домените како сопственици/издавачи на интернет-порталите не само што е во директна
спротивност со одредбите на Законот, туку е во директна спротивност и со Препораките на
Советот на Европа, особено во случај кога самите интернет-портали се декларираат себеси како
медиуми, се професионално ориентирани, ги исполнуваат целите и функциите на медиуми,
а особено што нивните публикувани содржини со информации и изјави од јавен интерес се
наменети за широката јавност. Во оваа насока, судовите се должни да ги испитаат внимателно
и сестрано сите околности наведени погоре, имајќи ги предвид посебностите на секој случај,
наместо да изведат генерален заклучок дека интернет-порталите (без исклучок) се изземени од
категоријата медиуми.
Од друга страна, отсуството на (законски поттикната) мотивираност кај интернетпорталите да ги почитуваат саморегулаторните обврски за објавување импресум, име и презиме
на авторот на објавената содржина, податоци за сопственичката структура, податоци за изворите
на финансирање, податоци за вкупните приходи/расходи и сл., причинува добар дел од нив
да не бидат транспарентни во поглед на наведените податоци. Ова значително го отежнува
остварувањето на правата на оштетените лица, особено поради тоа што оштетените лица
честопати не може да го идентификуваат авторот на изјавата, односно уредникот или лицето
што го заменува, со цел да поднесат тужба согласно Законот против овие лица, а следствено
на тоа, оштетените се принудени да бараат судска заштита единствено кон правните лица што
се регистрантни на домените на интернет-порталите, кои според стојалиштето на судската
практика не се пасивно легитимирани за одговорност за навреда или клевета ниту според Законот
за граѓанска одговорност за навреда и клевета, ниту според Законот за медиуми (по неговото
изменување).
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Македонското законодавство и судската практика не се кохерентни во поимањето на интернетпорталите. Додека Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета ги идентификува како
„електронски публикации“, Изборниот законик погрешно ги поистоветува со поимот „електронски
медиуми“. Од друга страна, Изборниот законик, како изворно „построг“ облик на регулација,
повластено ги третира интернет-порталите во пристапот до буџетските средства, споредбено
со построгите правила за учество во саморегулацијата, како изворно „помека“ регулација, што
495 Пресуда Гж. бр. 5673/18 на Апелационен суд Скопје од ден 6.2.2019 година, Пресуда XI П5-21/14 на Основен суд Скопје 2 Скопје од ден 18.2.2016
година.
496 Пресуда Гж. бр. 4520/17 на Апелационен суд Скопје од ден 28.9.2018 година, Пресуда Гж. бр. 5560/15 на Апелационен суд Скопје од ден 31.3.2016
година.
497 Пресуда Гж. бр. 5024/17 на Апелационен суд Скопје од ден 15.11.2017 година.
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дополнително негативно се одразува на ефикасноста на постојниот саморегулаторен модел. Преку
пристапот до буџетските средства во корист на сите медиуми, без оглед на тоа дали ги почитуваат
или не ги почитуваат стандардите, се подриваат и заложбите на Советот за етика на медиумите
на Македонија за диференцирање меѓу професионални и непрофесионални медиуми. Конечно,
судската практика одбива да ги идентификува интернет-порталите како медиуми, дури и во случај
кога тие ги исполнуваат критериумите на Советот на Европа за новиот широк поглед на медиумите.
Практиката покажува дека е потребно надградување на постојниот саморегулаторен модел
во модел на законски регулирана саморегулација со наградувачки поттикнувања во повеќе насоки,
и тоа преку:
1. Измени на Изборниот законик, со кои ќе се резервира можноста за пристап до буџетските
средства единствено за професионалните интернет-портали што се регистрирани во
Регистарот на професионални онлајн медиуми, а со тоа би се поттикнала понатамошна
ефикасна саморегулација;
2. Државни субвенции за стимулирање на истражувачкото новинарство, со што би
се зголемил квалитетот на новинарските содржини, а би се намалило ширењето на
дезинформациите;
3. Сензибилизирање на правните професионалци за новиот поглед на медиумите согласно
Препораките на Советот на Европа и судската практика на ЕСЧП.
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ЛАЖНИ ВЕСТИ НАСПРОТИ СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ПРАВНИ АСПЕКТИ
ВОВЕД
Употребата на поимот лажни вести во последните години го привлече вниманието на
светската стручна јавност и токму поради тоа е потребно попрецизно определување на овој
поим, со цел јасно издвојување и утврдување на разликите со слободата на изразување, како и
проблемот на правната регулација на овој феномен.
Слободата на изразување претставува едно од основните човекови слободи и права,
гарантирани и длабоко втемелени во корените на денешното општество. Ова право во минатото е
детално претставено и токму поради тоа претставува основа на која се гради денешната слобода
на едно модерно демократско општество. Ова човеково право е основа од која понатаму црпат
сила голем број други права. Почитувањето на мислата и идејата на другиот и прифаќањето
ставови спротивни на нашите претставуваат доблест и разбирање што се потребни во денешните
мултикултурни средини. Сепак, давањето преголема слобода и уживањето на ова право довело
до злоупотреба на флоскулата „слобода на изразување“. Тенка е границата помеѓу слободата на
изразување и можните злоупотреби на ова право. Меѓу видовите можна злоупотреба влегуваат
говорот на омраза, клевета, навреда итн. Лажните вести во последниве години се сè поактуелни
како нов и модерен начин на злоупотреба на слободата на изразување. Овој поим остана мистерија
и остави празнина што треба полека да се пополнува, со цел да се избегне правната несигурност.
Методолошки, овој трудот се базира врз нормативна анализа на меѓународни и национални
правни акти што ја регулираат слободата на изразување. Аналогно на тоа, структурата на трудот
нуди дефиниција на лажните вести, потоа е ставен акцент на меѓународните акти, на глобално
и на европско ниво, со кои се афирмира, но и се ограничува слободата на изразувањето, како
и практиката на Европскиот суд за човекови права. Исто така, во овој контекст се разгледани
сегменти од националната правна регулатива, а во врска со релацијата слобода на изразување –
лажни вести.
ДЕФИНИРАЊЕ ЛАЖНИ ВЕСТИ
Не постои единствена дефиниција што го објаснува поимот лажни вести. Според
мислењето на Тарлах Мекгонагл, лажните вести се дефинирани како информации што се
измислени со намера да се измамат и да се доведат во заблуда останатите, да веруваат во
невистини или да се сомневаат во факти што може да се проверат. Ваквите дезинформации
најверојатно ќе бидат прифатени како вест498. Според мислењето на Аксел Гелферт, професор на
Техничкиот универзитет во Берлин, лажните вести претставуваат намерно претставување лажни
или погрешни тврдења претставени во форма на вест, каде што самата суштина на тврдењата е
погрешна.499 Определени слични тврдења истакнува и една група истражувачи, кои упатуваат
на тоа дека денешната модерна дефиниција на лажни вести се базира врз лажни приказни што
се шират на социјалните медиуми или се употребуваат за да се наштети и да се дискредитира
определена вест500.
Сепак, она што може да се извлече од сите дефиниции е дека лажните вести претставуваат
498 Tarlach McGonagle, “Fake news: False fears or real concerns?“, Netherlands Quarterly of Human Rights, SAGE Journals, Vol. 35(4), 2017, Netherlands,
pp. 203-209.
499 Axel Gelfert. Informal Logic, Vol. 38, No.1 (2018), pp. 85-86.
500 Edson C. Tandoc Jr., Zheng Wei Lim, Richard Ling, „Defining Fake News“, Digital Journalism, 2017.
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намерно пласирани лажни информации преку определен медиум, кои најчесто имаат точно
определена цел. Бидејќи не постои точна дефиниција за овој поим, потребно е историски да
се провери постоењето на овој поим. Постојат историски примери на употреба на лажни вести
со цел исполнување определени интереси. Ги употребувале нацистите во нивната пропагандна
машина. По завршувањето на Првата светска војна, Германците ја смениле внатрешната политика
и Германија ја претставиле како оштетена страна. Преку употребата на пропаганда и лажни
вести се наметнувала нацистичката радикална програма и обединувањето на милиони луѓе за
остварување една заедничка цел501. Исто така, како што истакнува Кристофер Даглас, лажните
вести ги употребувала и црквата со цел да го насочи јавното внимание кон одредена тема502. По
Втората светска војна, па сè до 80-тите години на минатиот век полека се намалува употребата
на лаги преку медиуми, сè до појавата на медиумите на интернет (популарно познати како онлајн
медиуми), кои ја враќаат употребата на лажните вести на голема врата.
Интересно е да се напомене дека во 1936 година е склучена Меѓународна конвенција
во врска со употребата на радиодифузната дејност во каузата за мир (International Convention
concerning the Useof Broadcasting in the Cause of Peace)503. Конвенцијата е создадена во периодот
помеѓу двете светски војни со цел да се спречи ширењето на лажните вести. По Втората светска
војна, Конвенцијата преминува под мандатот на Обединети нации, меѓутоа не доживува
некоја поголема примена. Сепак, до ден-денес опстојува и во моментов е ратификувана од 29
држави и уште 13 што ја имаат потпишано, но не и ратификувано. Конвенцијата се однесува
на спречувањето ширење „лажни вести“, пред сè, поттикнати од една држава кон друга. Самата
Конвенција го употребува поимот лажни вести, како и можностите на државите да реагираат
доколку некоја друга држава смислено изнесува лажни вести во однос на нив. Како можни
одговори на лажните вести, Конвенцијата ги предвидува барањето за корекција, правото на
одговор и можноста за контрапропаганда. Токму овој документ прв ја отсликува потребата од
воведување меѓународен механизам за заштита од лажните вести и последиците што може да
ги остават зад себе. Република Северна Македонија не е потписничка на оваа Конвенција, но
самиот факт што постои еден ваков документ остава простор тоа да се стори во иднина.
МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНИ ОСНОВИ НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ
Меѓународните акти играат важна улога во дефинирањето на овие поими и нивно прецизно
правно определување. На глобално ниво, слободата на изразување е уредена во базичните
документи на меѓународното право, а поимот лажни вести тукушто почна да се разработува на
меѓународен план.
Универзалната декларација за човекови права504 е една од тие документи што го уредуваат
прашањето на слобода на изразување. Така во членот 19 е дефинирана слободата на изразување:
„Секој има право на слобода на мислење и изразување, а тоа го опфаќа и правото да не
биде вознемируван за своето мислење, како и правото да бара, да прима и да шири информации
и идеи со кои било средства и без оглед на границите“.
Преку ратификацијата на оваа декларација, Република Северна Македонија ја пренесува
оваа одредба во актите на домашниот правен систем. Освен правата, во декларацијата се
предвидени и ограничувања што во себе ги вклучуваат почитувањето на правата и слободите на
другите и заштитата на јавното добро. Притоа, овие ограничувања треба да бидат предвидени со
закон во домашните правни системи.
Европската конвенција за човекови права505 во членот 10 ја дефинира слободата на
изразување. Членот 10 содржи два посебни параграфи. Првиот ги предвидува слободите, а вториот
ограничувањата. Во однос на слободите, тоа се слободата на мислење и слободата на примање
501
502
503
504
505
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и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите.
Параграфот за ограничувањата укажува дека тие може да се применат само под определени
услови, треба да бидат предвидени со закон и преку нив треба да се заштитува безбедноста,
територијалниот интегритет и јавната безбедност во една држава.
Меѓу другите значајни меѓународни акти што го предвидуваат ова право се и
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, каде што во членот 19 став 2506 е предвидена
слободата на изразување и што точно подразбира тоа право, и Повелбата на основните права на
Европската Унија, во членот 11507, каде што ја предвидува слободата на изразување и слободата
и плурализмот на медиумите.
Доколку се погледнат овие значајни меѓународни документи и норми што се однесуваат
на слободата на изразување, може да се воочи дека тие соодветствуваат со она што е предвидено
во правниот систем на нашата држава. Република Северна Македонија сосема солидно и добро
се има поставено во заштитата на ова право, како и во однос на ограничувањата што ќе се
применуваат само во точно определени ситуации.
ПРАКТИКА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Како дополнителен систем на заштита што ја надгледува примената на Европската
конвенција за човекови права е Европскиот суд за човекови права. Сите граѓани што сметаат
дека им е повредено, ограничено или оспорено некое нивно право предвидено со Конвенцијата
може да поведат иницијативи пред овој суд. Секако, ова може да се стори доколку претходно
се исцрпени сите правни лекови и инстанци што им стојат на располагање во нивната држава.
Доколку се анализираат пресудите на овој суд, ќе се утврди дека бројот на иницијативи што
се поднесени за повреда или заштита на членот 10 од Конвенцијата не е голем во споредба со
останатите членови од Конвенцијата.
Поимот/терминот лажни вести Европскиот Суд за човекови права првпат го користи дури
во 2020 година во пресудата за предметот ATV ZRT v. Hungary (Application no. 61178/14)508. Овој
случај се однесува на ограничувањето на правата на една телевизиска куќа во Унгарија преку
примена на тамошниот закон за медиуми. Имено, законот забранува изразување на сопствените
ставови при телевизиско пренесување на политичките вести, со цел граѓаните да ги добијат
овие вести онака како што се изворно истакнати. Иако термините истакнати во прикажаните
вести се широко употребени и не истакнуваат никаков конкретен став, тамошните власти го
протолкувале како лични искажани ставови на телевизиската куќа. Унгарскиот правен систем
утврдил дека телевизиската куќа го прекршила законот и поради тоа била поднесена апликација
пред Европскиот суд за човекови права. Во образложението, судот нагласува дека овој предмет го
гледа како можност да постави стандарди што ќе се применуваат во иднина. Притоа, на државата
и наложува да го промени конкретниот закон и со тоа да се почитуваат нормите предвидени
во Конвенцијата, а, пред сè, членот 10. Исто така, судот напоменува дека во период на „лажни
вести“, медиумите се оние што се во постојана борба со нив како главни протагонисти. Иако сè
уште нема пресуда во која некоја од двете странки директно ќе се повика или ќе биде обвинета
за „лажни вести“, во брзо време би биле сведоци и на еден таков случај. Според статистиката на
Европскиот суд за човекови права, против Република Северна Македонија се покренати над 40
случаи за прекршување на одредбите од членот 10 и токму поради тоа е неопходно да се истакне
важноста на пресудата што е цитирана погоре.
БОРБА ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ
Еден од позначајните документи во борбата против лажни вести е Кодексот на практиките
на ЕУ во однос на дезинформациите509, донесен во 2018 година. Соочени со зголемениот обем на
506
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лажни вести и негативни последици што ги претрпе светот, ЕУ усвои акциски план во борбата
против лажните вести и дезинформациите. Донесениот акт има цел да ја зголеми детекцијата
на овие лажни вести, анализа и изложување на добиените резултати. Исто така, да ја зголеми
комуникацијата помеѓу најголемите онлајн платформи и заеднички да се бори во справувањето
со заканите. Сите онлајн платформи што пристапија кон иницијативата започнаа со внатрешни
промени и зголемување на безбедноста во однос на овој проблем.
Најголемата онлајн платформа Фејсбук (Facebook)510 создаде целосно нов сектор за
справување со лажните вести. Имено, оваа платформа/социјална мрежа воведе посебни алгоритми
што ќе се справуваат и што ќе вршат рана детекција на лажните вести. Споменувањето на Фејсбук,
во контекст на темата што се разработува во трудов, не е случајно. Токму она што се случуваше
преку оваа платформа во претседателската кампања во САД во 2016 година е најзначајниот
пример за моќта, значењето и последиците од лажните вести. Северна Македонија беше во
центарот на вниманието при откривањето и објавувањето на овој случај. Претседателската трка
во САД во 2016 година беше пример за употреба и споделување лажни вести, чија цел била да
се наштети на претседателските кандидати. Преку најголемата онлајн платформа се таргетирале
неопределените граѓани во САД. Ова придонело за брзо ширење на овие вести и за влијание
врз неопределените гласачи, а со самото тоа и врз конечните резултати. Како главни создавачи
на овие лажни вести биле посочени лица од Северна Македонија, кои преку генерирање лажни
вести гледале начин и можност за брза заработка. Крег Силверман од BuzzFeed News511 е првиот
човек што истакна дека најголем дел од порталите што шират лажни вести во оваа кампања
доаѓаат од Северна Македонија. По него се појавија уште многу лица што го потврдија овој факт.
Споделувањето на лажните вести било извршено преку интернет, каде што во тоа време било
многу тешко да се открие сторителот и без притоа да постојат некои строги правила што ќе го
регулираат ова подрачје. Токму овој пример одекна најмногу во светската јавност и придонесе сè
повеќе да се дискутира за овој поим во јавноста.
НАЦИОНАЛНА РЕГУЛАТИВА
Слободата на изразување е дел од правниот систем на Република Северна Македонија.
Оваа слобода ја гарантира Уставот512 во членот 16513, каде што децидно е гарантирана слободата
на уверување, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Во истиот член се предвидени
уште неколку други аспекти, но сите тие директно се поврзани со слободата на изразување.
Фактот што највисокиот правен акт во државата го гарантира ова право, јасно упатува на степенот
на значајност што го носи тоа право. Самиот Устав во членот 54514 предвидува ограничувања на
слободите и правата, меѓу кои е и слободата на изразување, но не и правото на мисла. Наведените
ограничувања се можни исклучиво во време на воена или вонредна состојба. Ограничувањата во
ниту еден случај не смее да предизвикуваат дискриминација по која било основа.
Освен Уставот, и други правни акти го доработуваат ова основно човеково право. Еден
од нив е и Законот за медиуми515, кој во членот 3 упатува на слободата на изразување и слободата
на медиумите и таксативно ги набројува сите права што спаѓаат во слободата на медиумите со
кои се дозволува непречена работа на новинарите и заштита на нивните извори на информации,
притоа почитувајќи ја човековата индивидуалност, приватност и достоинство. Дополнително,
ограничувањето на слободата на медиумите може да биде само во согласност со Уставот. Според
510 https://www.newscientist.com/article/2221963-facebook-has-a-plan-to-tackle-fake-news-heres-why-it-wont-work/
511 https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo
512 Устав на РМ, „Службен Весник на РМ“ бр. 1/92, 4/92, 52/91, 31/98, 91/01, 84/03, 107/05, 03/09 и 49/11.
513 Ibid, стр. 806.
514 Ibid, стр. 809.
515 Закон за медиуми, „Службен Весник на РМ“ бр. 184/13 и 13/14, стр. 3
„(1) Се гарантира слободата на изразување и слободата на медиумите.
(2) Слободата на медиумите особено опфаќа: слобода на изразување мислења, независност на медиумите, слобода на прибирање, истражување,
објавување, избор и пренесување информации во насока на информирање на јавноста, плурализам и разновидност на медиумите, слобода на проток на
информации и отвореност на медиумите за различни мислења, уверувања и за разновидни содржини, достапност до информациите од јавен карактер,
почитување на човековата индивидуалност, приватност и достоинство, слобода за основање правни лица за вршење дејност за јавно информирање,
печатење и дистрибуција на печатен медиум и другите медиуми од земјата и од странство, производство и емитување аудио/аудиовизуелни програми,
самостојност на уредникот, новинарот, авторите или креаторите на содржини или програмските соработници и другите лица, а во согласност со
правилата на професијата.“
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ова, слободата на изразување може да биде ограничена само во услови на воена и вонредна
состојба. Членот 4516 од истиот закон предвидува и определено проширување на забраните, но
во однос на емитување содржини на медиумите со кои се урива уставниот поредок на државата
или се предизвикува определена агресија или конфликт. Овие елементи повторно упатуваат на
тоа дека може да има ограничување само доколку се повредени највисоките вредности во едно
општество. Сите овие посебни забрани треба да бидат во согласност со практиката на Европскиот
суд за човекови права.
Во оваа низа треба да се спомене и Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета517,
со кој се предвидува граѓанска одговорност за сторена штета нанесена со повреда на честа и
угледот. Поранешната кривична одговорност е заменета со утврдување надоместок на штета.
Со ова е предвидено определено ограничување на слободата на изразување доколку притоа со
искажаните ставови се предизвика определена штета кон определен субјект. Доколку се земе во
предвид сè, ќе се утврди дека она што го предвидува Уставот е доработено од страна на Законот
за медиуми, а дополнително се потврдува преку Законот за граѓанска одговорност за навреда и
клевета. Ограничувањето на ова право е исклучиво во услови на прогласена воена и вонредна
состојба и доколку со искажаните ставови се повредува индивидуалноста на определено лице.
Доколку е повредена слободата на изразување, постојат неколку механизми што им стојат
на располагање на граѓаните. Првично може да се поднесе барање за заштита на слободите и
правата до Уставниот суд, во кое точно ќе се апелира за настанатите повреди. Доколку Уставниот
суд утврди повреда, во одлуката ќе определи на кој начин ќе треба да се отстранат настанатите
штетни последици. Секој граѓанин, исто така, има право на судска заштита преку покренување
граѓанска, кривична, прекршочна постапка или управен спор. Вонсудската заштита е уште еден
механизам преку кој може да се бара заштита на слободите и правата, меѓу кои и заштита на
слободата на изразување. Исто така, и Народниот правобранител е должен да ги заштитува
слободите и правата на граѓаните кога им се повредени од страна на државни органи или од
органи со јавни овластувања. Може да се поднесе претставка и до Советот за етика во медиумите.
Тој совет е создаден токму за да го помогне нивото на регулација, односно саморегулација на
онлајн медиумите, каде што главно се шират лажни вести. Сите овие механизми ја сочинуваат
мрежата за заштита во една држава, преку која граѓаните се безбедни дека некој внимава на
заштитата на нивните права.
Целокупното излагање на македонскиот правен систем, кога се однесува на заштита на
правото на изразување, укажува на тоа дека законодавството на Северна Македонија ги има
прифатено основите и постулатите предвидени во меѓународните акти. Опфатени се и голем дел
од аспектите, за тоа како би можело да се бара заштита и кога би можело да дојде до евентуални
прекршувања. Додека, пак, со поимот лажни вести воопшто не е запознаен правниот систем во
државата, а овој поим постојано се употребува.
Согледувајќи го овој глобален проблем, Република Северна Македонија во 2019 година
предложи План за одлучна акција против ширењето дезинформации и против нападите врз
демократијата518. Едни го оцениле како камен-темелник од кој треба да се тргне, други, пак, го
оцениле како цензура и борба со неистомислениците. Иако тој претставува прва реална точка од
која во иднина ќе се гради некој посериозен план, мислењето на јавноста било сосема спротивно
и сметале дека е недоволно разработен и дека има низа пропусти. Но сепак, од нешто треба да
се започне.
Новонастанатата состојба во светот, вклучително и во Северна Македонија, околу
вирусот КОВИД-19 јасно ги покажа овие ограничувања на дело и ја реафирмира проблематиката
околу лажните вести и прашањето дали проблемот треба да се решава преку правна регулација.
За првпат се прогласи вонредна состојба и според уставната поставеност, формално-правно може
516 Ibid, стр. 5
„Забрането е со објавувањето, односно емитувањето содржини во медиумите да се загрозува националната безбедност, да се поттикнува насилно
уривање на уставниот поредок на Република Македонија, да се повикува на воена агресија или на вооружен конфликт, да се поттикнува или да се шири
дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, пол, религија или националност.“
517 Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, „Службен весник на РМ“ бр. 143/12.
518 https://vlada.mk/node/18640
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да се ограничуваат правата и слободите на граѓаните. Меѓу нив, секако, влегува и правото на
слобода на изразување. Па така, државните структури и надлежните органи во Министерството
за внатрешни работи519 јасно повикаа на борба против ширењето лажни вести со цел да се
избегнат вознемиреност и непотребна паника кај граѓаните. Во периодот што следуваше,
вонредната состојба на неколку наврати беше продолжена, што се разбира дека остави простор
за употреба на цитираните законски ограничувања. Оттаму произлегува дека ваквите повици кон
јавноста да се воздржи од ширење лажни вести во услови на една ваква криза не беа без правен
основ. Самото прекршување може да доведе до примена на кривични санкции кон евентуалните
сторители. Ова реално се случува, меѓутоа останува прашањето каде конкретно во законите е
предвиден терминот лажни вести и зошто го употребуваат овој поим без притоа да се повикаат
на конкретен законски акт што го предвидува. Тоа е така бидејќи конкретно не постои терминот
лажни вести во правниот систем и затоа единствено се укажува на тоа дека сторителите ќе
одговараат соодветно за стореното прекршување. Од анализата на Кривичниот законик520 може
да се извлече заклучок дека еден член најдобро одговора на настанатата ситуација. Станува збор
за членот 205 став 5, кој гласи:
„Тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со лажна закана за пренесување или со ширење
невистинити тврдења за постоење неизлечива заразна болест ќе се казни со парична казна или
затвор до шест месеци“.521
Она што останува нејасно е на кој начин ќе се утврди дека станува збор за лажни вести
или изнесување невистинити тврдења, а не за шпекулација или, пак, нечие сопствено мислење.
Токму ваквите прашања ќе се наметнат во секоја конкретна ситуација, бидејќи нема јасна
дефиниција и сето тоа е оставено да го реши правосудниот систем.
Во Северна Македонија ова не е првпат да се употребува зборот лажни вести во јавноста,
и тоа не од обичните граѓани, туку од политичките партии, властите во државата и од државните
институции. Сите тие во различни ситуации упатуваа една иста порака – да не се шират лажни
вести и невистини. Во последните години, како последица од зголемената употреба на поимот би
се стекнала помисла дека сигурно правосудните власти имаат полни раце работа токму за дела
поврзани со ширење лажни вести. Меѓутоа, тоа не е така. Досега постојат примери каде што било
утврдено ширење невистини и преку тоа нанесување штета на угледот и честа на определени
поединци. Но, останува отворено прашањето колку тоа е поврзано со лажни вести, а не со некаков
вид стекнување политички поени.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Од оваа кратка стручна анализа може да се утврди дека воопшто не постои граница
помеѓу слободата на изразувањето и лажните вести. Поради отсуството на подетална регулација
постои можност за злоупотреба на слободата на изразувањето во остварувањето различни цели.
Прифаќајќи ги меѓународните акти што го гарантираат правото на слобода на изразување,
Северна Македонија тие постулати ги втемели во правниот систем, но нема ништо во однос на
лажните вести.
На светско ниво, определени држави решија да се справат со овој проблем преку правна
регулација, односно со законски решенија. Така, на пример, во Кина во 2016 година е донесен
закон со кој е предвидена казна од 7 години затвор за ширење лажни вести преку определен
медиум со кои се нарушува јавниот ред522. Русија, исто така, донесе правни акти со кои се
надополнуваат постојните закони како одговор на ширењето лажни вести523. Германија во 2017
година донесе законски правен акт со кој се предвидуваат огромни парични казни за јавните
519 https://mvr.gov.mk/vest/11424
520 Кривичен законик на РМ, „Службен весник на РМ“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 87/07, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 185/11,
142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18.
521 Ibid, стр. 1547.
522 The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate. (2019)„Initiatives to Counter Fake News
in Selected Countries“ United States Government, pp. 18.
523 Ibid, p. 80.
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мрежи што нема да ги отстранат лажните вести од своите сајтови524. Ова се само дел од државите
што преминаа во конкретна борба со овој глобален проблем.
Република Северна Македонија е земја кандидатка за членство во Европската Унија.
Во овој поглед, таа го хармонизира своето право со правото на Европската Унија и ги креира
своите политики следејќи ги европските вредности. Најверојатно така ќе биде и во областа на
регулацијата на медиумите и, поспецифично, на онлајн медиумите, кои се воспоставија како
природна средина за ширење лажни вести, говор на омраза, клевета, навреда и други негативни
феномени.
Република Северна Македонија има дополнителни проблеми со воспоставувањето
на европскиот и демократскиот тип на медиумски систем, за што говорат и многубројните
негативни извештаи (на Европската комисија, Стејт департментот, „Фридом хаус“, „Репортери
без граници“), па токму поради тоа стручната јавност во оваа сфера, креаторите на политиките и
сите засегнати страни треба поактивно да размислуваат околу прашањето за видот и опсегот на
правната регулација на медиумите. Секако, со согледувањето на заложбата на ЕУ во решавањето
на ова прашање и со стремежот за првпат да се дадат конкретни насоки со цел надминување на
настанатите проблеми. Република Северна Македонија не треба да остане надвор од целиот овој
процес. Сè додека не се покаже поголема решителност и храброст, она што се слуша во јавноста
ќе биде само една обична флоскула што нема правна разрешница. Преку државна интервенција
треба да се покаже дека постои јасна граница помеѓу слободата на изразување и лажните вести,
и дека нема да биде дозволено нивно мешање и злоупотреба.

524 Ibid, p. 33.
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ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И ПРЕДИЗВИКОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОВЕД
Приватноста претставува фундаментално човеково право, уредено и регулирано со
значајни меѓународни и домашни правни акти, и како такво има огромно значење за поединецот
бидејќи ја одразува неопходната потреба за негова слобода и почитување на неговото достоинство.
Имено, историски гледано, поголемо внимание се посветува на уредувањето на човековите права
кон средината на минатиот век, период што се поклопува со завршувањето на Втората светска
војна, кога директно се покажал негативниот ефект на загрозувањето на основните човекови права.
Ваквата ситуација довела до промена на општествените вредности и поголем акцент на заштитата
на човековите права, односно усвојување многубројни меѓународни акти што го гарантираат
приватниот и семејниот живот на поединецот, неговиот дом и преписката, како и неговата чест
и углед (вклучувајќи ги Универзалната декларација на човекови права, Европската конвенција
за човекови права и Повелбата за основни права на Европската Унија). Истиот тренд го следи и
Уставот на Република Северна Македонија, кој уредува дека „на секој граѓанин му се гарантира
почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и
угледот“525.
Сепак, во услови на постоење брз развој на технологијата и нејзина сеопфатна застапеност
во секојдневниот живот на поединецот, општеството се соочува со нови проблеми и предизвици за
заштита на приватноста и личните податоци на поединецот. Имено, повеќето развиени општества
се соочуваат со обемна, понекогаш и неопходна употреба на информатичката технологија во секоја
сфера и се појавува голем обем на податоци и нивна автоматска обработка. Сето ова доведува во
поново време да постои ризик од неможност да се следи обработката на податоци, вклучувајќи и
лични податоци и тоа, несомнено, да доведе до повреда на правото на приватност и до сомневање
дали државните органи и институции ќе бидат способни да одговорат на предизвикот за заштита
на ова право. Дополнително на ова, светот се соочува со вонредни ситуации и околности, кои
може да доведат до загрозување на приватноста на поединецот и бараат брза и правилна реакција
од надлежните институции. Притоа, Република Северна Македонија не е исклучок во оваа смисла.
Во оваа статија ќе се даде преглед и ќе се изврши анализа на состојбата во Република
Северна Македонија во однос на предизвиците што ги носи развојот на технологијата по правото
на приватност и заштита на личните податоци, усвојувањето законски прописи и нивна примена,
како и реакцијата на надлежните органи да ја обезбедат приватноста на поединците при постоење
вонредни услови преку метод на нормативна анализа и синтеза и преку компаративен метод.
Најпрво ќе биде елабориран односот помеѓу неприкосновеното право на приватност
и константниот развој на технологијата, како и предизвиците на националните системи и
меѓународните организации за соодветно уредување на заштитата на личните податоци. Понатаму,
ќе се даде осврт на заштитата на приватноста и обработката на личните податоци во вонредни
услови, имајќи ги предвид предизвиците со кои се соочува светот предизвикани од новонастанатите
околности како резултат на КОВИД-19, и соодветното преземање навремени и соодветни мерки
од страна на националните власти со цел спречување на ширењето на пандемијата и заштита на
здравјето и животот на луѓето. На крајот од оваа статија ќе се извлечат заклучоци и соодветни
препораки за државните органи во Република Северна Македонија во однос на идните мерки
што треба да ги преземат националните власти за заштита на приватноста и личните податоци на
граѓаните.
525 Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991 од 22.11.1991 година.
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ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И РАЗВОЈОТ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА
Поединецот се потпира на неприкосновеноста на неговата приватност, која е утврдена
како таква со најзначајните меѓународни акти и е инкорпорирана во сите домашни законодавства
на земјите членки на Европската Унија, Советот на Европа и Обединетите нации. Земајќи го ова
предвид, поединецот ужива слободен развој на својата личност и достоинство во својата лична
автономија, слобода и развој на емоционална состојба и интима, сметајќи на тоа дека тие нема
да бидат неосновано нарушени во ниту еден момент, освен под определени услови утврдени
со закон. Сепак, земајќи го предвид напредниот развој на технологијата и нејзината сеопфатна
застапеност во секојдневниот живот на поединецот, се поставува прашањето колку поединецот
може да се потпре на тоа дека неговата приватност нема да биде неосновано загрозена, односно
дали кај поединецот се развива оправдано чувство на недоверба во системот, кој треба да му ги
гарантира основните човекови права и слободи.
Правото на приватност на поединецот оди рака под рака со заштитата на личните податоци,
оневозможувајќи повреда на неговата приватност, злоупотреба на неговите податоци за различни
цели, кражба на идентитет или кривични дела. Заштитата на личните податоци е загарантирана
и со многубројни меѓународни акти, а во оваа насока Северна Македонија се стреми да постави
висок стандард на заштита на правото на приватност и заштитата на личните податоци на своите
граѓани. Во оваа смисла, Северна Македонија поставува висок стандард на заштита на личните
податоци, пред сè, со постојано усогласување на домашното законодавство со законодавството на
Европската Унија, кое се стреми да даде одговор на сите предизвици со кои се соочуваат земјите
членки во поглед на заштитата на личните податоци. Исто така, и органите на системот се трудат
да вршат доследна примена на законодавството и да се осигурат дека податоците на поединците
не се предмет на незаконска обработка. Дополнително, заштитата на личните податоци заедно
со неприкосновеното право на приватност се заштитени низ кривичноправната рамка на Северна
Македонија преку постоење соодветни кривични дела, кои предвидуваат казни за сторителите
што ќе извршат злоупотреба на личните податоци или ќе ја нарушат приватноста на поединецот
преку преземање одредени дејствија.
Современото општество носи нови проблеми и предизвици за заштитата на приватноста.
Имено, повеќето развиени општества се соочуваат со употребата на информатичката технологија
во секоја сфера, појавата на големиот обем на податоци и нивната автоматска обработка со помош
на машинско учење, како и појавата на компјутерски уреди поврзани со интернет, вградени во
алатки што се дел од секојдневниот живот на поединецот и што претставуваат непосреден ризик
за приватноста на поединецот во обем со кој човештвото досега се нема соочено. Во последните
две години се создадени повеќе податоци на глобално ниво отколку во целата историја на
човештвото526. Алатките на современата технологија несомнено влијаат и се наметнуваат над
приватноста и заштитата на личните податоци на поединецот и се чини дека овој тек на настани
ќе продолжи и во иднина. Поединецот секојдневно праќа и прима податоци, прави пребарувања
на интернет-пребарувачи, создава нови пријателства, купува производи и услуги по пат на
електронска трговија и ред други активности за кои едноставно можеби и е несвесен дека
директно ја загрозуваат неговата приватност.
Основано се поставува прашањето дали развојот на технологијата е побрз наспрема
предизвикот да се одговори со законски норми на заканата што е упатена кон приватноста на
поединецот како неприкосновено право и заштита на неговите личните податоци.
Во редовни услови, законодавните органи што се дел од националните системи, но и
на меѓународните организации, вложуваат разумни напори со цел да дадат навремен одговор
на ваквите предизвици. Така, на пример, и во насока на уредување на заштитата на личните
податоци и приватноста на поединецот на ниво на Европската Унија, Европскиот парламент во
1995 година ја усвои Директивата за заштита на поединците во однос на обработката на личните
податоци и слободно движење на таквите податоци како важна компонента на заштитата на
приватноста и човековите права на Европската Унија. Оваа директива ја регулираше обработката
526 Leslie Bradshaw, „Big Data and What It Means“. Пристапено на 7 септември 2020 година: https://www.uschamberfoundation.org/bhq/big-data-and-whatit-means
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на личните податоци, без оглед на тоа дали таа е автоматска или не, и ја постави многу широко
дефиницијата за тоа што претставува личен податок и под кои услови во секој момент може да
биде обработуван податокот. Утврдувајќи ги промените во општеството во насока на обработка на
обемни податоци и намалена заштита на приватноста на поединецот, во 2016 година Европскиот
парламент пристапи кон подобрување на регулативата и ја усвои Општата регулатива за заштита
на податоци (GDPR), која, пак, влезе во сила на 25 мај 2018 година, како за земјите членки на
Европската Унија, така и за останатите држави на кои им се наметна примената на Општата
регулатива за заштита на податоци врз основа на територијалниот принцип на примена. Оваа
регулатива ја замени претходната Директива за заштита на поединците во однос на обработката
на личните податоци и слободно движење на таквите податоци.
Во однос на ова, вреди да се напомене дека законодавството во Северна Македонија
доследно ги следи овие чекори на Европската Унија, чија членка се стреми да стане, преку
постојано усогласување на домашното законодавство со законодавството на Европската Унија,
односно со усвојувањето на новиот Закон за заштита на личните податоци527 усвоен во 2020
година. Овој закон наметнува обврски за сите правни и физички лица што се јавуваат во својство
на обработувачи на лични податоци во поглед на самата обработка на личните податоци и ги
адресира сите прашања во областа на заштитата на податоците, но со акцент на современите
форми на обработка на податоци. Пример за тоа е автоматската обработка на лични податоци
за носење одлуки, која се состои од користење лични податоци за оценување одредени лични
аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или за предвидување аспекти што се
однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска
состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење
(т.н. профилирање), како и директниот маркетинг што го вршат трговските субјекти со цел да
се зголеми продажбата на производите на трговците. Посебен акцент во овој закон е ставен и на
правата што ги имаат поединците кон заштитата на нивните права во однос на нивните лични
податоци. Дополнително, се обрнува посебно внимание на правото на поединецот да не биде
условен да даде согласност за обработката на податоци за да добие услуга од страна на трговецот,
доколку бараната согласност се однесува на преобемна и непотребна обработка за целите на
реализирањето на договорот. Сепак, овој закон предвидува дека контролорите и обработувачите
имаат простор за усогласување на своето работење до август 2021 година, па оттука, останува да
видиме како и во која мера ќе се движи неговата примена.
Интересен е и примерот во Северна Македонија, во кој во услови кога се појавија материјали
што произлегуваат од незаконско следење комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015
година, кои предизвикаа бурни реакции во јавноста, законодавната власт одговори релативно бавно
на предизвикот да ги заштити личните податоци на лицата што беа предмет на разговорите. Во оваа
смисла, Законот за заштитата на приватноста беше усвоен дури во мај 2016 година, согласно кој
се предвиде казна затвор и парична казна за нарушување на приватноста на личниот и семејниот
живот, со исклучок доколку разговорот или изјавата во следените комуникации претставува јавен
интерес. Дополнително, по овие несакани настани, Северна Македонија пристапи кон посериозно
уредување на процесот на следење на комуникациите со усвојување на Законот за следење на
комуникациите528 и Законот за оперативно-техничка агенција529, како и законските измени на
постојната правна рамка, а со тоа се воспостави нов орган што ќе дејствува по постапката на
следење на комуникациите со цел да се осигури дека следењето на комуникациите ќе се врши само
во согласност со закон.
ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО
ВОНРЕДНИ УСЛОВИ
Во однос на заштитата на приватноста и обработката на личните податоци, со право се
поставува прашањето што се случува во време на вонредни услови (како, на пример, постоење
сериозна закана по здравјето на сите луѓе поради појава на разни заразни болести и вируси), кога
527 Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020 од 16.2.2020 година).
528 Закон за следење на комуникациите, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2018 од 19.4.2018 година.
529 Закон за оперативно-техничка агенција, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2018 од 19.4.2018 година.
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од една страна се наоѓа неприкосновеното право на приватност, а од друга страна јавниот интерес,
односно соочувањето со виша сила што може да има неминовно сериозни последици по животот и
здравјето на луѓето. Благодарејќи на високоразвиената информатичка технологија, постојат услови
за обработка на личните податоци на поединците за сметка на исполнувањето на јавниот интерес
за заштита на човековото здравје, но сепак и обработката за вака оправданите цели мора да биде
преземена многу претпазливо и во никој случај да не биде неоправдана за сметка на нарушувањето
на приватноста на поединците. Дополнително, предизвикот со кој се соочува современото
општество е моралната оправданост за нарушување на приватноста на поединецот во услови кога
заштитата на останатите фундаментални права е под знак прашалник. Сепак, важно е да се спомене
дека не треба да се избира помеѓу ефикасниот одговор на кризната состојба наспрема заштитата
на неприкосновените човекови права, напротив, овие цели треба да се постигнат паралелно, но со
примена на начелата за заштита на личните податоци и со внимателна обработка на податоците за
целите на јавниот интерес (European Data Protection Board, 2020).
Во смисла на ова, законодавните и извршните органи се ставени пред предизвикот
брзо и правилно да одговорот на настанатата состојба, и тоа, од една страна, извршните органи
со преземање дејствија во насока на справување со вонредната ситуација, а, од друга страна, и
законодавните органи со поставувањето правна рамка што ќе соодветствува на новонастанатите
услови, односно ќе го исполни јавниот интерес, но без нарушување на приватноста.
Оттука, позитивен пример за тоа дава Европскиот одбор за заштита на податоците, како
независно тело на Европската Унија, преку усвојување на Упатството за користење на податоците
за локација и алатките за следење на контактите во врска со вонредната состојба предизвикана
од КОВИД-19. Треба да се земе предвид дека ваквото Упатство беше донесено од страна на
Европскиот одбор за заштита на податоците на 21 април 2020 година, што може да се утврди како
релативно брз одговор на вонредната состојба, а посебно земајќи го предвид интензитетот со кој
се одвива таа и спремноста на државните органи да пристапат кон изработка и користење алатки
за следење на движењето на поединците. Ваквите алатки имаат цел да ја стават под контрола
опасноста по здравјето на поединците преку поседување точен податок за тоа каде се движеле
заразените субјекти и кого потенцијално заразиле, а, од друга страна, да им ги понудат овие алатки
на граѓаните самите да имаат информација за податоците за движење на потенцијално заразените
субјекти. Сепак, поради вонредниот карактер на состојбата и потребата за итност при преземањето
на мерките, се постави прашањето дали оваа намера е добро осмислена или, пак, е избрзана, а
дефинитивно се стекна општ впечаток дека не се добро анализирани и земени предвид сите аспекти
на ова решение, односно не се осигурени правото на приватност и заштитата на личните податоци.
Воочувајќи го тоа, Европскиот одбор за заштита на податоците ја утврдува важноста на
значењето на кризата по јавното здравје на глобално ниво и силниот одговор што го бара таа,
потврдувајќи дека автоматската обработка на податоци и дигиталната технологија може да играат
клучна улога во борбата против КОВИД-19. Сепак, смета дека постои одговорност секоја земја да
се осигури дека преземените мерки во вонредните околности мора да бидат потребни, ограничени
во време, минимални и предмет на научна процена. Во врска со ова, согласно Упатството за
користење на податоците за локација и алатките за следење на контактите во врска со вонредната
состојба предизвикана од КОВИД-19, податоците и технологијата треба да бидат искористени
за да ја помогнат борбата против КОВИД-19, а не за да ги контролираат или да ги ограничуваат
поединците, и тоа со примена на начелата од прописите за заштита на личните податоци (European
Data Protection Board, 2020, 3). Упатствата конкретно ги утврдуваат условите и начелата согласно
кои може сразмерно да се користат податоците за локација и алатките за следење контакти, а во
однос на:
•
•

издание 1

користењето на податоците за локацијата за да се поддржи одговорот на пандемијата
преку моделирање на ширењето на КОВИД-19 за да се оцени ефективноста на преземените
мерки; и
следењето на контактите, кое има цел да ги известува поединците за фактот дека биле
во близина на некој за кого е потврдено дека бил носител на КОВИД-19 за да се прекине
синџирот на ширење на заразата колку што е можно порано (European Data Protection
Board, 2020, 3).
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Специфично во ова Упатство за користење на податоците за локација и алатките
за следење на контактите во врска со вонредната состојба предизвикана од КОВИД-19 е тоа
што Европскиот одбор за заштита на податоците ги предвидува и ги анализира потребите од
анонимизација на податоците (како техника што оневозможува да се воспостави врска помеѓу
податокот и поединец со преземање разумни напори) наспроти псевдонимизација на податоците
(која веќе претставува обработка на податоци на субјекти, каде што на податоците може да им
се пристапи поединечно и која како таква потпаѓа и е уредена со Општата регулатива за заштита
на податоци) (European Data Protection Board, 2020, 6) и укажува на разликата помеѓу овие два
методи и потенцира колку е важно податоците да бидат анонимизирани секогаш кога е можно
тоа и да се оневозможи нивно користење за други цели (неповрзани со вонредната состојба, на
пр. комерцијални цели). Конечно, се укажува на важноста за бришење на вака собраните лични
податоци на поединците веднаш по завршувањето на потребата.
Во однос на ова прашање, во Северна Македонија се појавија два вида апликации во
март и во април 2020 година, од кои едната апликација е само од информативен и статистички
карактер за сите регистрирани случаи на заболени лица од КОВИД-19 и за кризните подрачја.
Сепак, од поголем интерес за оваа тема е апликацијата „Stop Korona“ изработена по налог на
државната власт, а која обработува лични податоци на корисниците на апликацијата, како што
е мобилниот број. Нејзината крајна цел е да евидентира податоци кога двајца корисници што
ја користат апликацијата биле во непосредна близина и, оттука, полесно да се следи синџирот
на можна преносливост на КОВИД-19, со цел да се потврдат контактите на заразениот и да се
утврдат наредните чекори (тестирање, лекување, изолација итн.).
Апликацијата е осмислена да работи врз основа на изречна согласност на корисниците, да
не ги следи контактите и локацијата, ниту името и презимето на корисниците, сè со цел заштита
на приватноста. Но она што се случи во практиката е фактот дека извршната власт донесе одлука
во секое решение за изолација издадено на потенцијално заразени лица да биде наведено дека
е задолжително инсталирање на апликацијата „Stop Korona“, заради поголема прегледност и
контрола, со цел превенција на ширењето на КОВИД-19. Ова претставува директно наметнување
на обврската за давање согласност од страна на поединецот, а, од друга страна, е сосема во
спротивност со упатствата дадени од Европскиот одбор за заштита на податоците.
Ваков пример на примена на слична апликација беше забележан и во другите европски
земји (Германија, Велика Британија, Франција, итн.)530, но она што е интересно во светски рамки
е дека источните земји (Кина, Јужна Кореја и други) пристапија кон примена на апликации што
опфаќаа поголем обем на обработка на личните податоци, односно обработка на комплетен
профил на движењето на корисникот и праќање на податоците до повеќе државни служби. Во
одредени земји ова доведе до позитивно справување со заканата.531
Дополнително, има уште еден аспект на потенцијално загрозување на правото на
приватност во вонредни услови, а тоа е правото на слобода на изразување и информирање,
особено од аспект на слободата на изразување на социјалните медиуми. Имено, неизбежно е дека,
во вонредни услови, медиумите и органите на извршната власт настојуваат да бидат достапни
релевантните информации до пошироката јавност со цел правилно информирање и заштита на
здравјето на поединците. Но, во одредени случаи, кои не беа толку ретки, ваквото информирање
доведе до нарушување на приватноста на поединците. Имено, постојат ситуации на објавување
име и презиме на лица што се или биле заболени од КОВИД-19, случај за кој треба сериозно да
се пристапи во однос на тоа дали бил во согласност со прописите за заштита на приватноста.
Дополнително на ова, во услови на неможност да достави одредени поединечни акти до
530 Фабијан Шмит, (2020) „Стартува германската корона-апликација: Што ја прави подобра од другите?“ Пристапено на 7 септември 2020 година: https://
www.dw.com/mk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D
0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%BE-%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B
5/a-53823538
531 СН/агенции, (2020) „Коронавирус: Моделот Јужна Кореја функционира“. Пристапено на 7 септември 2020 година: https://www.dw.com/mk/%D0
%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D0%BE%D1%82-%D1%98%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD
%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0/a-53347113
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конкретни лица (на пр. потенцијални носители на КОВИД-19 што треба да бидат предмет на
изолација) извршната власт донесе одлука да пристапи кон објавување список на лица што треба
да бидат во самоизолација, каде што се јавно достапни името, презимето и адресата на лицата. Ова
претставува груба повреда на правото на приватност, а дополнително дискутабилна е потребата
од преземање ваква драстична мерка, сето тоа како резултат на неспособноста на органите да
ја извршат својата обврска на доставата на поединечни акти до потенцијалните носители на
КОВИД-19. Оправдано се поставува прашањето: колку ваквата постапка е неопходна за сметка
на заштитата на јавното здравје на граѓаните и какви ќе бидат краткорочните и долгорочните
последици од ваквата постапка? Ваквите постапки нанесуваат непоправлива штета бидејќи сите
сме свесни дека тежок е процесот трајно да се избришат еднаш објавените податоци на интернетпребарувачите (остварување на правото да се биде заборавен).
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
И покрај поставувањето на темелната законодавна рамка, која ги содржи начелата врз кои
треба да се врши секоја обработка на лични податоци и важноста на заштитата на приватноста,
неспорно е дека на современото општество му следува ера на сè поголем обем и обработка
на податоци и ова оправдано ќе води до сè посериозна закана за заштитата на приватноста
на поединците. Оваа закана ќе биде присутна во рамките на нормалното функционирање
на општеството, но и во услови на вонредни состојби, каде што заканата може да биде уште
позначајна. Од оваа причина, останува да се следи дали и како во практиката државните органи во
Северна Македонија ќе осигурат заштита на приватноста на своите граѓани и законска обработка
на нивните лични податоци и кои механизми ќе ги применат за да се осигурат дека свеста на сите
вклучени страни во процесот (медиуми, трговски субјекти) ќе станува сè поголема.
Во оваа смисла, се препорачува државните органи во Северна Македонија да и пристапат
сериозно и навремено на секоја закана по приватноста на поединецот, и доследно да ги
применуваат законските прописи и да ги применуваат сите расположливи средства и ресурси
за контрола на примена на законите, но и за едукација на сите вклучени страни во процесот на
заштита на правото на приватност. Дополнително на ова, препорачливо е органите да ја следат
и да ги имплементираат практиката и насоките на релевантните органи на Европската Унија
во онаа мера во која тоа е можно и применливо во Северна Македонија. Ова е значајно, пред
сè, бидејќи обработката на личните податоци на глобално ниво е пообемна и институциите на
Европската Унија имаат поголема експертиза и ресурси побрзо и поефикасно да ги утврдат сите
ризици и навреме да дадат предлог-решенија.

издание 1

| ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris)

ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

193

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.

Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, 1948.

2.

European Convention on Human Rights, Council of Europe, 1950, ратификувана од страна на Северна
Македонија на 10 април 1997 година.

3.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01), European Convention (1999-2000), 2000.

4.

Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991.

5.

Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, European Parliament and of the Council of the European Union, 1995.

6.

General Data Protection Regulation, European Parliament and the Council of the European Union, 2016.

7.

Закон за заштита на личните податоци, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020.

8.

Закон за заштита на приватноста, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2016.

9.

Законот за следење на комуникациите, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2018.

10. Закон за оперативно-техничка агенција, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2018 и 98/2019.
11. Закон за електронските комуникации, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
153/2019.
12. European Data Protection Board, 2020, Guidelines on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak.
13. Leslie Bradshaw, „Big Data and What It Means“. Пристапено на 7 септември 2020 година: https://www.uschamberfoundation.org/bhq/big-data-and-what-it-means
14. Фабијан Шмит, (2020) „Стартува германската корона-апликација: Што ја прави подобра од другите?“
Пристапено на 7 септември 2020 година: https://www.dw.com/mk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1
%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B
A%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B
8%D1%82%D0%B5/a-53823538
15. СН/агенции, (2020) „Коронавирус: Моделот Јужна Кореја функционира“. Пристапено на 7 септември
2020 година: https://www.dw.com/mk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%98%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0
/a-53347113

194

ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ПРАВЕН ФОКУС (Focus luris) | издание 1

УПРАВНО СУДСТВО И УПРАВНИ СПОРОВИ
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АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ ОД 2019 ГОДИНА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: КОМПАРАТИВНИ
ИСКУСТВА И ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ УПРАВНОТО СУДСТВО И
ГРАЃАНИТЕ
ВОВЕД
Управното судство e conditio sine qua non532 за заштитата на правата и правните
интереси на граѓаните од јавната администрација. Остварувањето на улогата на управното
судство како заштитник е долготраен процес на изнаоѓање решенија во законот за управни
спорови што ќе овозможат вистинска заштита на правата на граѓаните преку ефикасно и
непристрасно управно судство. Со Законот за управните спорови од 2006 година,533 Република
Македонија го воведе континентално-европскиот систем на управно-судска контрола преку
Управниот суд. Законот за управните спорови беше изменет само во 2010 година за да
овозможи двостепена судска контрола над управните акти по основањето на Вишиот управен
суд.534 Со оглед на долгиот временски период од измените и засилената европска перспектива
на Република Северна Македонија, нужно се наметна потребата од измени на регулативата
за управните спорови (Јаман, 2018, 214). Новиот закон за управните спорови беше донесен
на 25 февруари 2019 година, а почна да се применува од 25 мај 2020 година.535 Одложената
примена на законот се должи, пред сè, на потребата на управното судство да се подготви
за работа во суштински изменетите услови. Законот за управните спорови од 2019 година е
чекор напред кон подобра заштита на правата на граѓаните, меѓутоа измените од суштински
карактер ја ставаат во прашање неговата имплементација од управното судство, особено во
услови на пандемијата со КОВИД-19. Во понатамошниот текст, преку анализа на Законот за
управните спорови од 2019 година на Република Северна Македонија, консултирана теорија
и компаративни искуства од Република Хрватска и Република Словенија, прво ќе се изведат
заклучоци за импликациите на новините во Законот за управните спорови од 2019 година
врз управното судство и заштитата на правата на граѓаните, а потоа ќе бидат предложени и
решенија за идни измени на овој закон.
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА УПРАВНО-СУДСКА ЗАШТИТА
Најзначајни новини во Законот за управните спорови од 2019 година се: воведувањето
спор на полна јурисдикција како правило,536 зголемување на обемот на управно-судска заштита,537
завршување на постапката во рок од девет месеци,538 одлучување на судија поединец,539 можноста
на судот да изрекува парични казни,540 утврдување на фактичката состојба од страна на судот,541

532 Сonditio sine qua non претставува нешто што е незаменливо и суштествено. Латински правен термин што означува неопходен услов, услов без кој
не може или услов без кој не постои ништо.
533 Закон за управните спорови (2006), „Службен Весник на Република Македонија“, бр. 62/06 („ЗУС 2006“).
534 Закон за изменување и дополнување на Законот за управните спорови (2010), „Службен Весник на Република Македонија“, бр. 150/10 („ЗИД
2010“).
535 Закон за управните спорови (2019), „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 08-1579/2, член 93 („ЗУС 2019“).
536 Ibid; член. 60 ст. 1.
537 Ibid; член. 3 ст. 1 алинеја 10.
538 Ibid; член 11.
539 Ibid; член 16 ст. 2-5.
540 Ibid; член 33 ст. 6, член 60 ст. 7, член 88 ст. 3.
541 Ibid. член 34.
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задолжителна усна расправа542 и модел-постапка и модел-одлука.543 Законот за управните спорови
од 2006 година, со измените од 2010 година, ја стави управно-судската заштита врз законитоста
на поединечните управни акти, спроведувањето и извршувањето на управните договори,
случаите на молчење на администрацијата и враќање одземени предмети или надоместок
на штета што му е нанесена на тужителот.544 Новиот Закон за управните спорови го прошири
обемот на управно-судска заштита и на дејствијата на јавната администрација.545 За дејствија на
јавната администрација се сметаат донесувањето управни акти, склучувањето управни договори
и заштитата на корисниците на јавни услуги и услуги од општ интерес, кои правните лица им
ги даваат на граѓаните врз основа на јавно овластување.546 Обемот на управно-судска заштита се
прошири и на законитоста на реалните акти на јавната администрација.547 Реални акти на јавната
администрација се акти или дејствија, како што се јавните информации, примањето изјави,
водењето евиденција и издавањето уверенија (Давитковски и Павловска-Данева, 2018, 284). Со
оваа измена се изврши усогласување на Законот за управните спорови со Законот за општата
управна постапка, кој предвидува право на приговор против реален акт и негово пропуштање,
како и право на приговор на корисникот на јавна услуга од општ интерес.548
СПОР НА ПОЛНА ЈУРИСДИКЦИЈА КАКО ПРАВИЛО
Во административната теорија се прави разлика помеѓу спор за законитоста на управните
акти и спор на полна јурисдикција (Гризо et al., 2011, 605). Спор на законитоста е управен спор
во кој судот, доколку оцени дека конкретниот управен акт е незаконит, ќе го поништи и ќе
го врати до органот што го донел. Спор на полна јурисдикција е управен спор во кој судот,
доколку оцени дека конкретниот управен акт е незаконит, овластен е да го поништи и самиот да
го реши предметот. Законот за управните спорови од 2006 година, со измените од 2010 година,
изречно го прифаќаше спорот на законитоста.549 Отсуството на регулирање спор на полна
јурисдикција како правило резултираше со „префрлување на топката“ помеѓу судот и јавната
администрација (Јаман, 2018, 231). Новиот Закон за управните спорови го предвидува спорот
на полна јурисдикција како правило,550 освен во случаи кога тужениот орган решавал според
слободна оцена или кога судот не може целосно да утврди факти по суштински прашања.551 Со
воведувањето спор на полна јурисдикција како правило се очекува да се зголеми ефикасноста
на судот и да се реализира правото на судење во разумен рок (Vezmar-Barlek, 2013, 597). Со
воведувањето спор на полна јурисдикција ќе се реши проблемот на „префрлување на топката“,
бидејќи судот е обврзан да решава мериторно, но не и per se намалување на процентот на нерешени
предмети. Статистичките податоци (табела 1) покажуваат дека Република Северна Македонија, и
покрај спор на законитоста како правило, е лидер според процентот на решени предмети во 2019
година, споредено со Република Хрватска, каде што спорот на полна јурисдикција е правило.552
Не се забележува голема разлика ни во процентот на решени предмети во Република Хрватска и
во Република Словенија, која исто така го има спор на законитоста како правило.553

542 Ibid; член 39 ст. 1.
543 Ibid; член 49 и 50.
544 ЗУС 2006; ЗИД 2010, член. 1, 2, 8 и 11.
545 ЗУС 2019, член 2.
546 Закон за општата управна постапка, „Службен Весник на Република Македонија“ бр. 145/15, член 4 ст. 1 алинеја 5 и 13 („ЗОУП“).
547 ЗУС 2019, член 3 ст. 1 алинеја 10.
548 ЗОУП, член 118 и 119.
549 ЗУС 2006; ЗИД 2010, член 39-a и 40.
550 ЗУС 2019, член 60 ст. 1 и 2.
551 Ibid; ст. 3.
552 Zakon o upravnim sporovima, Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, член 58 („ЗУС Хрватска“).
553 Zakon o upravnem sporu (Uradni list Republike Slovenije, št. 105/06, 107/09 (Оdločba Upravnega sodišča), 62/10, 98/11 (Оdločba Upravnega sodišča),
109/12 in 10/17 (Zakon o pravdnem postopku), член 64 и 65 („ЗУС Словенија“).
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Табела 1 – Движење на управните предмети во управните судови
Држави
Република Северна
Македонија554
Република Хрватска555
Република Словенија556

(2019 година)
Вкупно
Решени
предмети
предмети
15 882
10 802 (68 %)
30 548
10 377

Нерешени предмети
5 036 (32 %)

19 948 (65,3 %)
6 319 (61 %)

10 602 (34,7 %)
4 058 (39 %)

Статистичките податоци (табела 2) потврдуваат дека зголемувањето на процентот
на решени предмети од Управниот суд на Република Северна Македонија е резултат на
подобрувањето на управното судство и јавната администрација во целина во текот на годините:

Табела 2 – Ефикасноста на Управниот суд на Република Северна Македонија
Години

(2017-2019 година)
Вкупно предмети

2017557
2018558
2019

20 148
17 885
15 882

Решени предмети
9 053 (45 %)
11 817 (66 %)
10 802 (68 %)

СУДЕЊЕ ВО РАЗУМЕН РОК – ЗАВРШУВАЊЕ НА УПРАВНО-СУДСКАТА ПОСТАПКА
ВО РОК ОД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
Со цел да се овозможи побрзо решавање на управните предмети, новиот Закон за
управните спорови го пропишува начелото на ефикасност, односно судење во разумен рок,
според кое судот треба да ја спроведе постапката без употреба на непотребни дејствија и
трошоци и да донесе одлука во разумен рок, односно најдоцна во рок од девет месеци од денот
на доставување на списите или создавање услови за одлучување по тужбата.559 Покрај намерата
на законодавецот да го ограничи времето на одлучување во управно-судската постапка, на судот
му се остава простор да донесе одлука и по истекот на девет месеци, односно кога самиот смета
дека се создадени услови за одлучување во постапката. Со цел да се постигне целта на начелото
на ефикасност, односно побрзо завршување на постапките, подобро е да се очекува реалното и
да се пропише подолг разумен рок или изречно да се пропишат ситуациите во кои судот може да
ја заврши постапката и по истекот на девет месеци.

554 Извештаи за работата на Управниот суд на Република Северна Македонија за 2019 година. Преземено од: http://www.vsrm.mk/wps/portal/usskopje/
sud/izvestai/ („Извештаи 2019“).
555 Rezultati rada Upravih sudova (2019). Преземено од: https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/rezultati-rada-sudova-18215/upravni-sudovi/18231
556 Sodna Statistika 2019 (2020), стр. 32. Преземено од: https://podatki.gov.si/dataset/sodna-statistika-bilten
557 Извештаи за работата на Управниот суд на Република Македонија за 2017 година. Преземено од: http://www.vsrm.mk/wps/portal/usskopje/sud/
izvestai/
558 Извештаи за работата на Управниот суд на Република Македонија за 2018 година. Преземено од: http://www.vsrm.mk/wps/portal/usskopje/sud/
izvestai/
559 ЗУС 2019, член 11.
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ЗАДОЛЖИТЕЛНА УСНА РАСПРАВА И УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА
ОД СТРАНА НА СУДОТ
Во законот за управните спорови од 2006 година, со измените од 2010 година,
одлучувањето врз основа на усна расправа беше исклучок.560 Новиот Закон за управните
спорови го пропишува начелото на усна расправа, според кое судот по правило донесува одлука
во управен спор врз основа на јавна, непосредна и усна расправа.561 Покрај начелото на усна
расправа, новина се и начелото на сослушување на странките и начелото на контрадикторност.
Со овие начела се овозможува странките да се произнесат за наводите во тужбата и одговорот на
тужбата, како и за сите факти и правни прашања,562 вклучително и за наводите и предлозите на
спротивната страна (audiatur et altera pars).563 Новиот Закон за управните спорови предвидува
дека странките изнесуваат факти врз кои ги засноваат своите барања, предлагаат докази за
утврдување на фактите и се произнесуваат врз основа на доказите од другата страна.564 Судот
одлучува според слободна оцена на доказите, а може и самиот да утврдува факти за кои смета
дека се неопходни.565 Ова е чекор напред во однос на претходниот закон за управните спорови,
според кој судот одлучува по правило врз основа на фактите утврдени во административната
постапка.566 Воведувањето задолжителна усна расправа и утврдување на фактичката состојба
од страна на судот се насочени исклучиво кон подобра заштита на правата на граѓаните.
Очекувањата Управниот суд да спроведе усна расправа, да ја утврди фактичката состојба и да ја
заврши постапката во девет месеци може да бидат на штета на судењето во разумен рок, бидејќи
законот остава простор судот да одлучува и по истекот на девет месеци.
ЛИМИТИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЖАЛБА ПРЕД ВИШИОТ УПРАВЕН СУД
Новиот Закон за управните спорови го лимитира правото на жалба до Вишиот управен суд
само за оние постапки во кои Управниот суд мериторно го решил управниот предмет, односно
не е дозволена жалба пред Вишиот управен суд против поединечен управен акт што е поништен
или прогласен за ништовен и предметот е вратен на повторно постапување на јавниот орган,
како ни против пресуда со која судот му наложил на јавниот орган да го донесе поединечниот
акт што не бил донесен во утврдениот рок.567 Ваквото решение ги преферира граѓаните пред
јавната администрација (Шумановска-Спасовска, 2019, 10). Искуствата на Република Хрватска
во првите три години од лимитирањето на правото на жалба покажуваат дури 80 % од одлуките
останале без право на жалба, бидејќи судот само 17 % од одлуките ги донел во спор на полна
јурисдикција (Galić, 2015, 560), што доведе до нови критериуми за лимитирање на правото на
жалба, при што сега не е дозволена жалба само во случаи кога предметот првпат бил вратен
на јавниот орган.568 Новиот Закон за управните спорови како да очекувал хрватско сценарио
и, покрај лимитирањето на правото на жалба, пропишал дека ако предметот еднаш бил вратен
на органот што го донел, а повторно била поднесена тужба, судот мора мериторно да го реши
предметот569, при што истовремено се преферираат граѓаните, се избегнува нерешавање во спор
на полна јурисдикција и се остварува правото на жалба.
ОДЛУЧУВАЊЕ НА СУДИЈА ПОЕДИНЕЦ
Законот за управните спорови од 2006 година, со измените од 2010 година, го ограничуваше
одлучувањето на судија поединец во спорови од прекршочна постапка во кои не е пропишана
посебна прекршочна мерка, одземање предмети или забрана за вршење професија или дејност,
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
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ЗУС 2006, ЗИД 2010, член 30-а.
ЗУС 2019, член 9 и 39.
Ibid; член 8.
Латински правен термин што означува да се слушне и другата страна; ЗУС 2019, член 10 ст. 1.
ЗУС 2019, член 34.
Ibid; член 35 ст. 1, 3, 5, 7 и 8.
ЗУС 2006, ЗИД 2010, член 36.
ЗУС 2019, член 69 ст. 4 и член 70.
ЗУС Хрватска, член 66-а.
ЗУС 2019, член. 60 ст. 6.
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чијашто вредност не надминува 5 000 евра во денарска противвредност.570 Во новиот Закон за
управните спорови е предвидено одлучување на судија поединец во управен спор од прв степен
чиј предмет не надминува вредност од 10 000 евра во денарска противвредност или во спор во
кој се оспорени само процесните дејствија во постапката на донесување на управниот акт.571
Одлучувањето на судија поединец во сите видови управни спорови од прв степен е напредок, но
ограничувања сè уште постојат, а и доделувањето на предметот на судија поединец е врзано со
решение од страна на судискиот совет сочинет од тројца како регуларен во решавањето управни
спорови во прв степен.572
МОДЕЛ-ПОСТАПКА И МОДЕЛ-ОДЛУКА
Специфична новина во Законот за управните спорови од 2019 година е воведувањето
модел-постапка и модел-одлука. Модел-постапка е постапка што ја спроведува Управниот
суд во случаи кога ќе му бидат поднесени тужби против повеќе од 20 управни акти, во кои
правата и обврските на тужителите се засноваат врз еднаква или слична фактичка состојба и
имаат ист правен основ.573 Модел-одлука е одлука што ја донесува Управниот суд во случаи
кога ќе му бидат поднесени тужби против повеќе управни акти, во кои правата и обврските на
тужителите се засноваат врз еднаква или слична фактичка состојба и имаат ист правен основ.574
По правосилноста на модел-одлуката, судот без расправа одлучува за прекинатите постапки
доколку тие немаат суштествени разлики од фактичка или правна природа и доколку е утврдена
фактичката состојба.575 Спроведувањето модел-постапка и носењето модел-одлука овозможуваат
побрзо завршување повеќе спорови со иста фактичка и правна основа. Специфичноста на оваа
новина е во воведувањето case law во системите на континентално-европското право, со тоа што
модел-одлуката се објавува како сентенца на судската практика на судот.576
МОЖНОСТА НА СУДОТ ДА ИЗРЕКУВА ПАРИЧНИ КАЗНИ
Со новиот Закон за управните спорови му се овозможува на судот да изрекува парични
казни. Судот може да изрече парични казни во следниве ситуации: доколку тужениот или друг
орган што располага со списите не ги достави списите во рок, а судот не е во можност да одлучи
без нив;577 доколку тужениот орган не донесе поединечен управен акт во рок од 15 дена или
не постапи согласно мислењето на судот откако управниот акт бил поништен од судот578 и во
случаите кога судот поништува одреден акт на тужениот без да ја реши управната работа, а
тужениот не постапува согласно изреката на пресудата во рок од 30 дена од денот на доставата.579
Паричната казна во сите случаи изнесува 20 % од месечната плата на одговорното лице во органот
или лицето што го донело оспорениот акт или дејствие.580 Со можноста на судот да изрекува
парични казни се зајакнува неговата позиција, при што се овозможува подобра соработка со
јавната администрација и нејзино постапување согласно наложеното од судот.
ПОЗИТИВНИ РЕШЕНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Република Хрватска и Република Словенија, како земји членки на Европската Унија,
при процесот на европеизација581 на нивните управни судства во законите за управните спорови
570 ЗУС 2006, ЗИД 2010, член 18-в.
571 ЗУС 2019, член 16 ст. 2.
572 Ibid; ст. 3.
573 Ibid; член 4 ст. 1 алинеја 5.
574 Ibid; алинеја 4.
575 Ibid; член 50 ст. 1.
576 Ibid; член 4 ст. 1 алинеја 4.
577 Ibid; член 33 ст. 6.
578 Ibid; член 60 ст. 7.
579 Ibid; член 88 ст. 3.
580 Ibid; член 33 ст. 6, член 60 ст. 7 и член 88 ст. 3.
581 Европска конвенција за човекови права, член 6. Преземено од: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf; Rec (2003)16 on the Execution of Administrative and Judicial Decisions in the Field of Administrative Law. Преземено од: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805df14f; Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to Member-States on Judicial Review of Administrative Acts. Преземено од: https://search.
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предвиделе решенија слични на новините во законот за управни спорови на Република Северна
Македонија од 2019 година. И законите за управни спорови на Република Хрватска и на
Република Словенија предвидуваат дека расправата пред управните судови е јавна, непосредна
и усна,582 судот ја утврдува фактичката состојба,583 а овозможено е и водење модел-постапка
и носење модел-одлука, со тоа што бројот на управни акти за спроведување модел-постапка
е различен.584 Освен гореспоменатите идентични решенија, Законот за управните спорови на
Република Словенија во ништо не се разликува од Законот за управните спорови на Република
Северна Македонија од 2006 година, со измените од 2010 година, затоа од Законот за управните
спорови на Република Хрватска ќе се предложат решенија за идни измени на Законот за управните
спорови од 2019 година на Република Северна Македонија.
Предмет на управно-судската заштита во Република Хрватска е и законитоста на општите
акти на единиците на локалната и регионалната самоуправа и на правните лица што вршат јавно
овластување или јавна служба.585 Со цел уште посеопфатна заштита на правата на граѓаните
од јавната администрација, обемот на управна-судска заштита би требало да се прошири и врз
општите акти на јавната администрација. Решение според примерот на Република Хрватска
би ги опфатило и урбанистичките планови (Шумановска-Спасовска, 2019, 6), со тоа што би се
спречиле честите злоупотреби во оваа област. Во Република Хрватска, судија поединец одлучува
во сите управни спорови од прв степен, без никакви ограничувања.586 Само со отстранувањето на
ограничувањата при одлучувањето на судија поединец би се остварила целта на ваквото решение,
односно побрзо би се завршувале управно-судските постапки. Со пропишувањето 10 управни
акти за спроведување модел-постапка според примерот на Република Хрватска, би се овозможило
вистинско заживување на институтот на модел-постапка и модел-одлука во Република Северна
Македонија. Законот за управните спорови на Република Хрватска ја познава судската спогодба
како алтернативен начин за решавање спорови,587 додека, пак, Законот за управните спорови
од 2019 година на Република Северна Македонија не познава ниту еден алтернативен начин за
решавање спорови. Република Хрватска има управни судови во Загреб, Сплит, Осиек и Риека,
а со отворањето уште еден управен суд во Република Северна Македонија, би се растоварил
Управниот суд во Скопје, а на граѓаните би им се овозможил подобар пристап до судот.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Законот за управните спорови од 2019 година го европеизира управното судство во
Република Северна Македонија и нуди солидни решенија за неговите вистински проблеми,
и покрај дел од пропустите што беа посочени претходно. Пред да биде донесен овој закон,
загрижуваше фактот што една управна работа поминуваше низ четири редовни филтри, а со
барањето за повторување на постапката и барањето за заштита на законитоста пред Врховниот
суд и низ шест филтри (Јаман, 2018, 231). Воведувањето спор на полна јурисдикција како правило
ќе го реши проблемот на „префрлување на топката“, а со ограничувањето на правото на жалба
и укинувањето на барањето за заштита на законитоста пред Врховниот суд се намалува и бројот
на филтри низ кои поминува една управна работа. Барањето за заштита на законитоста пред
Врховниот суд се косеше и со концептот на специјализирано управно судство. Преку можноста
да изрекува парични казни уште повеќе се зајакнува позицијата на Управниот суд во однос на
јавната администрација. Зголемувањето на обемот на управно-судска заштита, завршувањето на
постапката во рок од девет месеци, задолжителната усна расправа, утврдувањето на фактичката
состојба од страна на судот, одлучувањето на судија поединец и модел-постапка и модел-одлука
се новините што се исклучиво насочени кон подобра заштита на правата на граѓаните од јавната
администрација.
Имплементацијата на Законот за управните спорови од 2019 година ќе зависи, пред сè, од
coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805db3f4.
582 ЗУС Хрватска, член 38; ЗУС Словенија, член 51.
583 ЗУС Хрватска, член 33; ЗУС Словенија, чл. 20-22.
584 ЗУС Хрватска чл. 48; ЗУС Словенија чл. 43.
585 ЗУС Хрватска, член 2 ст. 2.
586 Ibid; член 14.
587 Ibid; член 89.
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квалификуваноста и подготвеноста на судиите и стручните соработници, како и од техничките,
материјалните и работните услови во судот (Шумановска-Спасовска, 2019, 12). Доследната
примена на новините во законот ќе биде уште поголем предизвик за управното судство во
услови на пандемијата со КОВИД-19, која сè уште не стивнува. Новиот Закон за управните
спорови не може самостојно да го реши проблемот на големиот број нерешени предмети (32
% во 2019 година),588 но заедно со Законот за општата управна постапка и со понатамошните
залагања за вистински решенија во управното судство се сигурна основа дека процентот на
нерешени предмети ќе продолжи да се намалува. Проширувањето на обемот на управно-судска
заштита врз општите акти на јавната администрација, намалувањето на бројот на управни акти
за спроведување модел-постапка, можноста за склучување судска спогодба, како и отворањето
уште еден управен суд се решенија за кои вреди да се размислува при идни измени на Законот за
управните спорови од 2019 година.

588 Извештаи 2019.
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