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SUMMARY* 

 

 

Described in the literature as ―the most advanced and effective among the 

world’s systems of human rights―(Goldhaber; 2007, 2), the European Court of 

Human Rights is at the very center of any debate about international protection of 

human rights. In this context, the research raises a debate about the role of the Court 

in the Republic of Macedonia and contributes to the development of human rights 

theory, as well as to the reinforcement of the mechanism for the implementation of 

the judgments of the ECtHR that has been established in the Republic of 

Macedonia.  

The research aims to describe and explain the impact of the ECtHR on 

human rights protection in the Republic of Macedonia. A number of research 

studies that have been conducted in Europe have revealed that the case law of the 

ECtHR has impact on citizens’ rights and freedoms (for instance, Arold, 2007; 

Donald, Gordon & Leach, 2012; Gusy & Müller, 2008; Anagnostou, 2009). Such 

developments raise a dilemma regarding the impact of the ECtHR on the legal order 

of the Republic of Macedonia as a post-communist country and a member of the 

Council of Europe. Has its case law imposed changes of domestic legislation and 

practices in Macedonia? Does the ECtHR have impact on the human rights 

protection in states marked in the theory as ―new democracies‖ (Greer; 2006, 23) 

that is similar to the impact it has in the countries of Western Europe? If we agree 

with Sadurski that the ―accession to the ECHR and incorporation of its values and 

standards into the domestic life of the countries of Eastern and Central Europe will 

not be perceived, as it was in Western Europe, as a mere reflection of pre-existing 

national values but rather as a challenge which consciously has to be met with 

energy and vigour‖ (Sadurski, 2009, 179) a logical question emerges not whether 

but how the ECtHR impacts on the policy for human rights protection in 

Macedonia. Such starting positions seem logical if one bears in mind the 

Constitution of the Republic of Macedonia which stipulates that international 

agreements, including the ECHR, ratified in accordance with the Constitution, are 

part of the internal legal order.  

There is an ongoing vigorous debate in the literature about measuring the 

efficiency of the international systems for human rights protection, including the 

system that has been established by the European Convention on Human Rights 

(ECHR). Some researchers use quantitative and qualitative indicators to assess the 

impact of the international human rights law while others focus on its empirical 

effects on state practice. (Alston & Goodman; 2013, 1225-1274. However, all 

approaches have met with criticism.  

Bearing this in mind, the judgments of the ECtHR are the starting point for 

the analysis of the impact of the ECHR in this research. As Stone Sweet & Keller 

(2008, 30) note ―the extent of the Court’s influence can be assessed most directly 

following a finding of violation on the part of the Court‖. According to them such 

rulings ―challenge national officials to take decisions that will render national law 

compatible with the Convention‖ (Sweet and Keller; 2008, 30). Therefore, the 
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research analyzes the decisions of ECtHR and the process of their implementation 

in practice by the Macedonian authorities. Such starting position has seemed 

logical, in particular, if one bears in mind the fact that the existing literature 

describes the ECtHR judgments as ―equally effective as those by any domestic 

court― (Arold; 2007, 32).  

The ECtHR has been set up ―to ensure the observance of the engagements 

undertaken by the High Contracting Parties in the Convention and the Protocols‖ 

(Article 19, ECHR). It has jurisdiction to interpret and apply the ECHR by 

examining applications lodged by any person, non governmental organisation or 

group of individuals claiming to be the victim of a violation of the rights protected 

by the ECHR by the state party or by examining applications lodged by any state 

party to the Convention against other state party claiming that the latter has violated 

certain provision of the ECHR.  

Article 46 of the ECHR stipulates that ―the High Contracting States 

undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are 

parties.‖ The state’s obligation to implement the judgment finding a violation of the 

ECHR also includes an obligation to prevent similar violations in the future. 

Namely, a judgment of the ECtHR in which the ECHR finds a violation of the 

ECHR imposes on the respondent state an obligation to: 1) pay any sums awarded 

by the Court by way of just satisfaction; 2) adopt, where appropriate, individual 

measures to put an end to the violation found by the Court and to redress, as far as 

possible, its effects; 3) adopt, where appropriate, the general measures needed to put 

an end to similar violations or prevent them (Recommendation CM/Rec (2008)2). 

So, one may observe that when the ECtHR finds a violation of rights and freedoms 

protected by the ECHR it does not imply the ending of the process, rather its 

directing. As Tulkens points out ―[a] judgment of the European Court of Human 

Rights is not an end by itself, but a promise of future change, the starting point of a 

process which should enable rights and freedoms to be made effective‖ 

(Abdelgawad; 2008, 5).  

With this in mind, the practical effects of the ECtHR judgements i.e. the 

effects their implementation has on the human rights protection in Macedonia (the 

domestic legislation, the case law of national courts etc.) have become the subject 

matter of this research. The first question that needs to be addressed here concerns 

the concept of ―implementation of the case law of the ECtHR‖: whether or not the 

implementation of the ECtHR case law is reduced to the execution only of the 

judgments involving the state as a party. The Law on Execution of the Decisions of 

the ECtHR defines the concept of ―execution of the ECtHR decisions‖ as payment 

of the sum awarded by the Court to the applicant as just satisfaction and adoption 

and taking individual and general measures, which may be required to remedy the 

violation and its consequences as well as the reasons for launching the application 

and prevention of the same or similar violations (Article 2). However, one should 

take into account the general obligation of the state under the ECHR (Article 1) as 

well as the res inerpretata effect of the judgments against other states. Therefore, 

for the purpose of the research the concept of ―implementation of the case law 

(decisions) of the ECtHR‖ is broader than the concept of ―execution of the decisions 
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of the ECtHR‖ against Macedonia, thus coming closer to the concept of 

―compliance with‖.  

The complexity of the subject matter and the objectives of the research 

necessarily impose the need for a pluralistic methodological approach. Both 

qualitative and quantitative research design has been employed. The research uses 

the following general scientific methods: the normative method, the dogmatic 

method, the analytical method, the inductive-deductive method, the axiomatic 

method and the hypothetical-inductive method, as well as the standard research 

procedures, such as: interview (standardized, especially the asynchronous 

interview) qualitative analysis of the contents (content analisys), conversational and 

discourse analysis as procedures which provide the preconditions for in-depth 

findings.  

The research analyzes relevant literature and documents, in particular the 

judgments of the ECtHR.   

The research focuses on the analysis of the judgments of the ECtHR against 

the Republic of Macedonia, reached in the period 2001-2013 (available at the web 

site of the Ministry of Justice of the Republic of Macedonia.) A particular 

questionnaire has been designed for the purpose of the research. It has been 

designed on the basis of the content analysis of the judgements and it contains the 

common elements found in each judgement, which could be quantified and 

presented as a group picture. It contains 43 questions, having one or multiple 

answers.  The questions are close-ended, answered by ―circling‖ the appropriate 

answer. There are also some open-ended questions. According to its content 

the questionnaire is composed of two parts: (1) the sociodemographic 

characteristics of the applicant, and (2)  the characteristics of the judgement related 

to human rights violations, the status of the applicant and the penalty. 

For the purposes of the research the decisions of the Constitutional Court of 

the Republic of Macedonia have also been analyzed  (in order to obtain findings as 

to whether the Court incorporates the practice of the ECHR in its decisions). All 

decisions of the Constitutional Court in the period 1998 -2014 accessible at the web 

site of the Court have been analyzed through content analysis and a database in 

Microsoft Excel has been created. Descriptive statistical indicators have been 

calculated using the software package SPSS 19. 

Within the research, a structured interview has been conducted. It is a 

research procedure in which the researcher uses the instrument basis for 

conversation. It has the form of a formal questionnaire and during the interview all 

matters concerning the instrument are adressed (Мојаноски Ц. Т., 2015, стр.445). 

In the data collection procedure  asynchronous interview (email interview) has been 

used. This type of interview is carried out via email and takes place in non-real 

time, thus allowing the researchers and the respondents to choose the time that suits 

them best to participate in the research.  

The basis for the conversation (the interview) is composed of two parts. The 

first part refers to the structure of the sample (gender, age, nationality and education 

level), while the second part contains 11 questions related to the main thesis of the 

research. Part of the questions that form the basis for the conversation have been 

taken from the instrument (the interview) in the research report of the Equality and 
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Human Rights in the United Kingdom ―The UK and the European Court of Human 

Rights‖ (―The UK and the European Court of Human Rights‖, Alice Donald, Jane 

Gordon and Philip Leach, ―Human Rights and Social Justice Research Institute‖ 

London: Metropolitan University, 2012). 

Based on the designed grounds for the interview the research team had 

planned to conduct interviews with a certain number of persons, experts from the 

legislative, the executive and the judicial powers, as well as with representatives 

from the NGO sector and the academic community. The request of the research 

team was positively answered by the Constitutional Court (1 respondent), the Court 

of Appeals in Skopje (6 respondents), the Academy for Judges and Public 

Prosecutors (1 respondent), а representative of the NGO and also a judge working 

abroad (1 respondent), the State Attorney’s Office of the Republic of Macedonia (3 

respondents) and the Bureau for Representation of the Republic of Macedonia 

before the European Court of Human Rights (1 respondent). 

The analysis of the data collected during the research has provided 

significant conclusions that can be summarized as follows: 

I. The research has revealed that the state has established the national 

mechanism for execution of the judgments. However, there are different opinions 

with regard to its efficiency. In this context, several dilemmas can be pointed out 

that should stir the interest of both researchers and decision makers: 1) What is the 

de facto role of the Parliament in this process? Should one consider the possibilities 

of strengthening its role? 2) Should the body that represents the Republic of 

Macedonia in front of the ECtHR have responsibility in terms of the 

implementation of the judgments? 3) What is the real role of some other 

mechanisms for coordination (between the domestic law and ECHR) established in 

this regard (for instance, the Ombudsman)? 4) Do the authorities have the will to 

implement  politically unpopular judgements?    

II. The analysis of the judgments of the ECtHR, including those against the 

Republic of Macedonia, provided certain observations in relation to the jurisdiction 

of the ECtHR, as well as the scope and content of the rights and freedoms protected 

by the ECHR. Such observations, systematized in separate annexes (at the end of 

the research report), represent a significant deliverable of the research, in particular 

if one bears in mind the following: 1) According to some of the respondents 

(participants in the interview conducted within the research) the number of rejected 

applications against Macedonia by the ECtHR is due to the lack of knowledge of 

the practice of the ECtHR; and 2) Vast majority of the respondents included in the 

research believe that the public is not sufficiently familiar with the practice of the 

ECHR and that there has been  insufficient  public debate on this issue. 

III. The analysis of the judgments against the Republic of Macedonia has 

revealed that in the vast majority of cases the ECtHR has found a violation of the 

ECHR by the state. All applications submitted against the country are individual 

applications, and a significant part are submitted by natural persons. Also, a vast 

majority of them are submitted by Macedonian citizens, but there are several 

applications that are submitted by foreign citizens. In most cases the applicants 

referred to violation of more than one article of the Convention, and the ECtHR in 

extremely large number of them found a violation of Article 6 of the ECHR by the 
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Republic of Macedonia. Hence, it can be concluded that the state has shown major 

weaknesses in the observance and protection of the right for a fair trial, particularly 

in terms of a ―trial within a reasonable time‖. Furthermore, in several judgments the 

ECtHR found a violation of Article 3, Article 5 or Article 1 of the Protocol 1 to the 

ECHR. There are also judgments in which the Court found a violation of Article 13, 

as well as Article 2 (one judgement), Article 8 (one judgement) and Article 11 of 

the ECHR (one judgement). 

The judgements in which the ECtHR found a violation of a certain right 

protected by the ECHR also detected certain weaknesses in the system for 

protection of rights established at national level. In this respect it is interesting to 

note that most of the respondents (the expert public) included in the interview 

within the research point out that the ECHR judgments in relation to Article 3 of the 

ECHR, more specifically the judgment in the Jašar case or the group of cases Jašar 

and others are judgements that indicate extremely serious deficiencies in the 

protection of human rights in the country.  

IV. Although it cannot be said that the research found causal relationship in 

that the sentences have impact on the national legislation, policy and practices, and 

consequently on the protection of human rights at national level, it still provides 

solid arguments for such assertion. This observation in a way corresponds with the 

views of the experts (most of the respondents included in the interview) that the 

ECHR judgments have impact on the internal legal system. In this context, it should 

be emphasized that as a result of the judgments against the Republic of Macedonia, 

significant changes have been made in the legal acts that regulate the civil, the 

criminal and the executive proceedings, and a national legal remedy  has been 

introduced for the protection of the right to trial within a reasonable time. 

Defamation has also been decriminalized (a Law on Civil Liability for Defamation 

and Insult has been enacted) and a new Law on Associations and Foundations has 

been enacted. 

V. When it comes to the implementation of the practice of the ECHR by the 

domestic courts we can conclude that it is far from satisfactory. The fact that there 

are 24 decisions of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia in which 

it explicitly invokes the ECHR, and only 4 decisions in which it explicitly refers to 

the practice of the ECHR (a specific case or cases) of the total of 794 decisions 

(available at the website of the Court) for the period 1998 -2014 speaks for itself. 

Indeed, the fact that the Constitutional Court changes in the course of time its 

approach to the ECHR should be welcomed as a development in the right direction. 

It has begun to rely on the general principles enshrined in the ECHR and interpreted 

in the practice of the ECtHR in its interpretation of the constitutional provisions, 

and in some decisions the Constitutional court even explicitly invokes the practice 

of the ECHR (for decisions against other states) and to align with the obligation to 

take into consideration  ECHR as it is interpreted by the ECtHR (principle res 

interpretata). This is a significant change compared to its starting position (which 

has been abandoned) to use the ECHR only as a supplementary argument in the 

interpretation of the Constitution. How (in)consistent it is with that position is an 

entirely different issue. The research did not go into further analyses of the 

decisions in which the Constitutional Court invokes or does not invoke the ECHR 
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or the practice of the Court. Therefore, we cannot give further comments. However, 

the data presented above are sufficient to raise the dilemma as to whether ―the 

openness‖ of the Macedonian national legal system towards the international law (in 

accordance with Article 118 of the Constitution) is essential or just formal at a 

normative level. The following speaks in support of this dilemma: 1) the significant 

number of requests for protection of the right to trial within a reasonable time 

before the Supreme Court of the Republic of Macedonia; 2) the protraction of the 

procedure for protection of the right to trial within a reasonable time in some of the 

cases (a problem recognized by the Supreme Court in its reports as well); and 3) the 

indications (not conclusions) as to how the Constitutional Court uses the test of 

proportionality when deciding on human rights (which by itself as an issue poses a 

serious challenge for future research). 

The research results can also serve as a solid basis for making some specific 

recommendations to decision makers in the country. They can be grouped into 

several categories:  

I. One could consider the possibilities of strengthening the control 

mechanism over the work of the police, as well as strengthening the mechanism for 

control and monitoring of the places where the persons are deprived of freedom.  

II. Further analyses and research are needed in several areas: 1) with respect 

to the harmonization of  national legislation regarding the use of firearms with the 

requirements from Article 2 of the ECHR; 2) with regard to imposing detention as a 

measure; 3) with regard to the suspicions related to the impartiality and 

independence of the judges, and with regard to  the deficiencies in the explanations 

of the judgments; 4) with regard to the protraction of the proceedings (in some 

cases) to protect the right to trial within a reasonable time before the Supreme 

Court; and 5) with regard to the effectiveness of the implementation of the decisions 

of the ECtHR established at  national level (in that respect we should  see what can 

be learned and applied (taking into consideration the specificities of the Macedonian 

legal system) from the experience of the Netherlands and the UK.)  

III. One could consider the possibilities of amending Article 421 of the 

Criminal Procedure Code, taking into account the fact that according to the ECtHR 

this provision contributes to procedural inequality;  

IV. One could consider the possibilities of more accurately formulating the 

provisions from the Law on Associations and Foundations (Official. Gazette no. 

52/2010, 135/2011). These provisions govern the grounds for prohibiting an 

association and foundation. 

V. A full and effective investigation into the El-Masri case should be 

conducted and a public apology should be issued. Also, additional measures should 

be taken in order to execute the judgment in the Radko case (a new application has 

been launched before the ECtHR). 

VI. Additional trainings on the practice of the ECHR should be organized 

both for the judges and for the personnel in other state institutions.  

VII. It is necessary to encourage the subjects of the civil society (associations 

of citizens, universities, religious organizations, entrepreneurs and citizens) to 

intensify their activities pertaining to an organized, systematic and in-depth analysis 
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of the experiences from the decisions of the ECHR, which could be followed by a 

public debate.  

 
* Конечна верзија на преводот: 

доцент д-р Весна Трајковска 
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ГЛАВА ПРВА 

 

ТЕОРИСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП НА 

ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

 
1. Вовед 
Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи 

(Европска конвенција за човекови права, ЕКЧП) од 1950 година е израз на 

решеноста на Советот на Европа да обезбеди поголемо единство на државите 

членки и преку почитување и заштита на правата на човекот. Конвенцијата 

стапи во сила во 1953 година, и нејзини потписнички се сите држави членки 

на Советот на Европа.  

Како производ на „конфликти, компромис и случајност― (Greer; 2006, 

17), ЕКЧП воспостави „најефикасен режим за човекови права во светот― 

(Stone Sweet & Keller; 2008, 11). Во основата на механизмот за заштита на 

правата на човекот изграден со овој меѓународен акт е Европскиот суд за 

човекови права (ЕСЧП). ЕСЧП е основан како постојан суд со цел да обезбеди 

почитување на обврските што произлегуваат за државите од ЕКЧП. Опишан 

во литературата како „најнапреден и најефикасен меѓу светските системи за 

заштита на правата на човекот― (Goldhaber; 2007, 2), Судот е во центарот на 

секоја научна дебата за меѓународна заштита на правата на човекот. 

Истражувачкиот тим преку ова истражување отвора дебата за улогата на 

ЕСЧП во контекст на Република Македонија.  

Во литературата се води жестока дебата за тоа како да се измери 

ефикасноста на меѓународните системи за заштита на правата на човекот, 

вклучувајќи го и системот воспоставен со ЕКЧП. Некои истражувачи користат 

квантитативни и квалитативни индикатори за да дојдат до одговор какво е 

влијанието на меѓународното право за правата на човекот, други се 

концентрираат на неговите практични (empirical) ефекти врз практиката на 

државата.
1
 Меѓутоа, ниту еден пристап не бил имун на критики. 

Истражувачкиот тим во анализата на влијанието на ЕКЧП, во ова 

истражување, тргна од пресудите на ЕСЧП. Како што Stone Sweet & Keller 

(2008, 30) нотираат „степенот на влијанието на Судот може да се оцени 

најдиректно по утврдување на повреда од страна на Судот―. Ваквите одлуки 

според нив „ги предизвикуваат националните власти да донесат одлуки што 

националното право ќе го усогласат со Конвенцијата― (Sweet and Keller; 2008, 

30). Оттука, истражувањето тргнува од одлуките на ЕСЧП и го следи процесот 

на извршување на истите од страна на македонските власти. Ваквата почетна 

                                                           
1 Види: Philip Alston, Ryan Goodman. (2013).International Human Rights  The successor to 

International Human Rights in Context: Law, politics and morals. Oxford: Oxford University Press, 

pp. 1225-1274.  
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позиција изгледаше логична особено ако се има предвид и дел од постојната 

литература што ги опишува пресудите на ЕСЧП „како еднакво ефикасни како 

на кој било домашен суд― (Arold; 2007, 32)  

Во своето досегашно постоење ЕСЧП донесе голем број на пресуди 

(значајна судска практика) преку толкување и примена на ЕКЧП. Дел од 

постојните истражувања спроведени ширум Европа покажуваат дека 

„имплементацијата на Кoнвенцијата варира од една до друга држава членка― 

(Arold; 2007, 32), сепак, „всушност, стапката на усогласеност на државите со 

одлуките на Судот е многу голема― (Arold; 2007, 32). Како што наведува 

Аролд (2007, 32) ЕСЧП, и покрај неговата супсидијарна природа, „има и опсег 

и влијание―. Според неа „примерите на Холандија и Велика Британија 

покажуваат колку можат да бидат моќни одлуките и влијанието на Судот ― 

(Arold; 2007, 32). Судот, како што наведува истата авторка, „ги руши со 

векови долгите традиции во националните правни системи и ги заменува со 

сопствена интерпретација на правото на Конвенцијата― (Arold; 2007, 32).  

Исто така, Извештајот од истражувањето што го спровела Комисијата 

за еднаквост и човекови права во Велика Британија, со цел да се утврди 

односот меѓу Велика Британија и ЕСЧП, покажува дека „многу пресуди на 

ЕСЧП имале далекосежно влијание врз правата и слободите на индивидуите 

во Велика Британија и пошироко во Европа― (Donald, Gordon & Leach; 

2012,viii.). Авторите во Извештајот особено го апострофираат значењето на 

случаите што се однесуваат на тортура и нехуман и деградирачки третман, 

како и на заштита на животот и процедуралните обврски за истражување на 

смртните случаи. Во продолжение, тие наведуваат и низа други значајни 

влијанија на ЕСЧП врз Велика Британија: „правна реформа со цел да се 

спречи неселективно задржување на ДНК профили и да се заштитат луѓето во 

Велика Британија од непотребно навлегување во нивната приватност со 

употреба на тајно набљудување; фактот дека полицијата не може повеќе да 

задржува и претресува лица без основно сомневање; законодавството што ја 

забранува присилната работа и ропството, исто така, има корени во одлуките 

на Стразбур; пресудите на ЕСЧП биле значајна пресвртница во движењето за 

еднакви права на лезбејките, хомосексуалците и транссексуалците; тие, исто 

така, биле инструмент за забрана на телесното казнување во училиштата во 

Велика Британија и ограничување на физичките казни на децата во 

семејството― (Donald, Gordon, Leach; 2012, viii). Студијата за Германија во 

рамките на JURISTRAS проектот, меѓу другото, покажа дека ЕСЧП и ЕКЧП 

имаат влијание во одредени специфични области: на пример, имиграциското 

право во однос на престојот што произлегува од почитување на семејниот 

живот и принципот на невраќање (non-refoulement), поимот јавна личност и 

др. (Gusy, Müller; 2008, 3). 

Врз основа на горенаведеното се наметна дилемата какво е влијанието 

на ЕСЧП врз правниот поредок во Република Македонија како 

посткомунистичка држава, членка на Советот на Европа? Дали судската 

практика нужно наметна промена на домашното законодавство  и практики во 

Македонија? Дали ЕСЧП има слично влијание врз заштита на правата на 

човекот во државите означени во теоријата како „нови демократии― (Greer; 
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2006, 23), какво што има врз западноевропските држави? Ако се согласиме со 

ставот дека „пристапувањето кон ЕКЧП и инкорпорацијата на нејзините 

вредности и стандарди во домашниот живот во државите од Источна и 

Централна Европа нема да се смета, како што тоа беше случај во Западна 

Европа, само како одраз на веќе постојни вредности, туку повеќе како 

предизвик што свесно мора да се исполни со енергија и полет― (Sadurski; 2009, 

179), логично се постави  прашањето - не дали ЕСЧП влијае туку како тој 

влијае врз политиката за заштита на правата на човекот во Република 

Македонија, особено ако се има предвид „креативноста на Судот во однос на 

толкувањето и примената на Конвенцијата― (Mowbray; 2005). Ваквите 

појдовни позиции се чинат логични и ако се има предвид Уставот на 

Република Македонија што пропишува дека меѓународните договори 

ратификувани во согласност со Устaвот се составен дел од внатрешниот 

правен поредок.  

Анализата на влијанието на пресудите на ЕСЧП во девет држави 

(Австрија, Италија, Германија, Франција, Романија, Грција, Бугарија, Турција 

и Велика Британија) во рамките на JURISTRAS проектот сведочи дека 

„националните власти ги имплементираат пресудите на ЕСЧП, но тоа го 

прават на различни начини и со различна брзина― (Anagnostou, 2009). Во 

продолжение, Anagnostou нагласува дека „имплементацијата нужно не води 

кон ефикасно отстранување на основните системски проблеми или 

општествено-политичкиот конфликт, коишто првично довеле до повреда на 

правата― (Anagnostou, 2009). Во тој контекст, истражувањето се обидува да 

одговори дали Република Македонија има воспоставено ефикасен механизам 

за имплементација на пресудите на ЕСЧП и дали поседува соодветни ресурси 

да ги антиципира идните повреди на Конвенцијата.  

Иако во литературата може да се сретнат и истражувања кои ја  

доведуваат во сомневање претпоставката „дека практиката на државата е 

подобра ако таа ги ратификувала меѓународните договори за правата на 

човекот― (Hathaway; 2003, p. 185), истражувањето поаѓа од она што авторите 

ја нарекуваат „конвенционална претпоставка: договорите за правата на 

човекот ја унапредуваат каузата што тие се обидуваат да ја промовираат, а не 

обратно― (Goodman, Jinks; 2003, 183). 

Предмет на истражувањето е влијанието на ЕСЧП врз заштитата на 

правата на човекот во Република Македонија. Влијанието на Судот врз 

домашниот правен поредок на државата може најдобро да се види преку 

анализа на процесот на имплементација на неговите пресуди, што вклучува 

различни актери и институции.  

ЕСЧП „е основан со цел да се обезбеди почитување на обврските што 

за високите страни договорнички произлегуваат од Конвенцијата и нејзините 

протоколи―.
2
 Тој има надлежност да ја толкува и применува ЕКЧП секогаш 

кога е поднесена апликација од страна на индивидуа, невладина организација 

или група на лица коишто сметаат дека се жртви на повреда на нивните права 

дефинирани со ЕКЧП од страна на држава потписничка или кога ваква 

                                                           
2 Член 19, ЕКЧП.  
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апликација е поднесена од страна на држава членка врз основа на наводна 

повреда на одредбите во ЕКЧП. Членот 46 од ЕКЧП нормира дека државите 

потписнички се обврзани да се придржуваат кон конечните пресуди на Судот 

во споровите во кои тие се странки. Обврската на државата да ја изврши 

пресудата во којашто Судот утврдил повреда на ЕКЧП вклучува и спречување 

на слични такви повреди во иднина. Имено, пресудата во којашто ЕСЧП 

утврдил повреда на ЕКЧП на одговорната држава и наметнува обврска:  

 1. да плати одредена сума доделена од Судот како правично 

задоволување;  

 2. да усвои индивидуални мерки таму каде што е соодветно со цел 

да стави крај на повредата утврдена од страна на Судот и да ги поправи колку 

што е тоа можно нејзините ефекти;   

  3. да усвои генерални мерки неопходни за да се стави крај на слични 

повреди или да се спречат таму каде што е соодветно.
3
 

           Значи, кога ЕСЧП ќе констатира повреда на правата и слободите 

заштитени со ЕКЧП тоа не е крај на еден процес туку негово насочување. 

Како што ќе укаже Толкенс „пресудата на ЕСЧП не е цел сама по себе туку 

ветување за идни промени, почетна точка на процес што треба да овозможи 

правaта и слободите да бидат ефикасни― (Abdelgawad; 2008, 5).  

Имајќи го предвид ова, истражувањето за предмет на интерес ги има 

практичните ефекти што пресудите на ЕСЧП, односно нивната 

имплементација, ги има врз заштитата на правата на човекот во Македонија 

(врз домашното законодавство, практиката на домашните судови и др.) Тука, 

веднаш се наметнува дилемата дали поимот имплементација на практиката на 

ЕСЧП може да се сведе само на извршување на пресудата на којашто 

државата е страна. Македонското законодавство во согласност со членот 46 од 

ЕКЧП поимот - извршување на одлуките на ЕСЧП го дефинира како исплата 

на досудените средства на жалителите како правична отштета и усвојување и 

преземање на одделни и општи мерки, поради  отстранување  на  повредата  и  

последиците  кои  настанале  од  истата,  како  и  на причините што довеле до 

поднесување на жалби пред Судот и соодветно спречување исти или слични 

повреди.
4
 Меѓутоа, мора да се има предвид и општата обврска на државите за 

почитување на правата и слободите што произлегува од ЕКЧП (член 1), како и 

ефектот на res inerpretata (објаснувачка, толкувачка сила) на пресудите 

против други држави. Оттука, за целите на истражувањето поимот 

имплементација на практиката (одлуките) на ЕСЧП е поширок од поимот 

извршување на одлуките во коишто Македонија е странкa, и се доближува до 

поимот усогласување со.  

Основна научна цел на истражувањето е да се опише и објасни  

влијанието што ЕСЧП го има врз заштитата на правата на човекот и основните 

слободи во Република Македонија. Истражувањето врши научна дескрипција 

                                                           
3 Recommendation CM/Rec (2008)2 of the Committee of Ministers to member states on efficient 

domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights, 2008. 
4 Член 2, Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права,  „Службен 

весник на Република Македонија―, бр. 67/2009, 43/2014.  
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на процесот на имплементација на одлуките на ЕСЧП во Република 

Македонија и се обидува да даде експликација како практиката на Судот 

влијае врз заштитата на правата и слободите на индивидуата во Република 

Македонија, пред сè, преку објаснување на причинско- последичните односи 

меѓу одлуките на Стразбуршкиот суд и промените на националното 

законодавство, домашните практики и политики.  

Посебни цели на истражувањето се: 

 1. квалитативна и квантитативна анализа на апликациите против 

Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права; 

 2. анализа на пресудите на ЕСЧП во коишто судот утврдил повреда 

на ЕКЧП од страна на македонските власти со цел да се добие сознание за 

видот на субјектите кои поднесуваат апликации против Македонија, за 

националноста, етничката припадност и полот на индивидуите кои се јавуваат 

како жртви на повреди на правата утврдени со пресудите, како и за 

структурата на апликациите; 

 3. да се добие сознание за примената на практиката на ЕСЧП од 

страна на домашните судови;  

 4. да се добие сознание за брзината и начинот на извршување на 

пресудите на ЕСЧП во коишто Судот утврдил повреда на ЕКЧП од страна на 

Република Македонија; 

 5. критички да се евалуира влијанието на практиката на ЕСЧП врз 

заштитата на правата и основните слободи на граѓаните во Македонија;  

 6. да се идентификуваат факторите коишто влијаат на 

имплементација на практиката на ЕСЧП; 

 7. да се идентификуваат главните недостатоци во воспоставениот 

механизам за имплементација на пресудите на ЕСЧП во Република 

Македонија. 

Практична цел на истражувањето е преку резултатите да придонесе 

кон зајакнување на воспоставениот механизам за имплементација на одлуките 

на ЕСЧП во Република Македонија.  

Појдовна, основна претпоставка во ова истражување е дека ЕСЧП 

има позитивно влијание врз заштитата на правата на човекот и основните 

слободи во Република Македонија. И покрај одредени слабости, Република 

Македонија презема низа мерки и активности во насока на имплементација на 

практиката на ЕСЧП на национално ниво, посебно во делот на правото на 

правично судење. Оттука, се претпоставува дека генералните мерки коишто ги 

преземаат националните власти како одговор на пресудите на Судот во 

коишто е утврдена повреда на ЕКЧП од страна на Република Македонија, 

како и обврската на државата во своето дејствување да ја има предвид и 

судската практика што се однесува на други држави влијае врз националното 

законодавство, врз домашните практики и политики, како и врз 

институционалната структура.  

Комплексноста на утврдениот предмет и целите на истражувањето 

нужно наметнува потреба од плуралистички методолошки пристап. Во него 

е применет квалитативен и квантитативен истражувачки дизајн. Во 

истражувањето ќе се користат општите научни методи: нормативниот, 
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догматскиот, аналитичко-синтетичкиот, индуктивно-дедуктивниот, 

аксиоматскиот, хипотетичко-индуктивниот, како и истражувачките постапки 

интервју, (стандардизираното, а особено асихроното интервју), 

клвалитативната анализа на содржината (content analisys), конверзациската и 

дискурзивната анализа, како постапки кои обезбедуваат претпоставки за 

длабински сознанија.  

Во истражувањето е анализирана релевантната литература и 

документи - посебно е извршена анализа на содржината на пресудите на 

Европскиот суд за човекови права.  

За потребите на ова истражување беа анализирани пресудите кои ги 

има донесено ЕСЧП заклучно со 2013 година, а се однесуваат на Република 

Македонија. Станува збор за пресуди донесени во периодот 2001-2013 година. 

(достапни на веб-сајтот на Министерството за правда). 

Прашалникот е формиран врз основа на анализа на содржината на 

донесените пресуди и истиот ги содржи заедничките елементи присутни во 

секоја пресуда, а кои може да бидат квантификувани и претставени во една 

групна слика.  

Прашалникот се состои од 43 прашања, со еден или повеќе одговори. 

Исто така, во него определен број прашања се отворени одговори. Одговорите 

на прашањата се од затворен тип, со „заокружување―. 

Според содржината Прашалникот се состои од два дела: (1) 

социодемографски карактеристики на апликантите и (2) карактеристиките на 

пресудата поврзани со повредите на правата, статусот на апликантот и 

казната.  

Предмет на анализа во ова истражување се сите пресуди што се 

однесуваат на Република Македонија заклучно со 2013 година, а коишто се 

објавени на веб-сајтот на Министерството за правда.  

 

Графички приказ бр. 1. Број на пресуди за Република Македонија по 

година на донесување 
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За потребите на истражувањето беа анализирани и одлуките на 

Уставниот суд на Република Македонија и беше утврдувано како Судот ја 

инкорпорира практиката на ЕСЧП во своите одлуки. Вршена е анализа на 

содржината на сите одлуки од Уставниот суд од 1998 до 2014 година, 

достапни на веб-сајтот на Судот (критериум првата година по ратификација на 

ЕКЧП – 11 април 1997), при што е создадена база на податоци во Microsoft 

Excel. Со помош на софтверскиот пакет SPSS 19, се пресметани 

дескриптивните статистички показатели.  

Покрај анализа на пресудите и одлуките на ЕСЧП (со посебен акцент 

на оние кои се однесуваат на РМ), во рамките на истражувањето беше 

спроведено структурирано интервју. Станува збор за истражувачка постапка 

во која истражувачот се користи со инструментот: Основа за разговор. Тој има 

облик на формален прашалник (анкетен лист). При реализација се опфаќаат 

сите прашања од инструментот (Мојаноски Ц. Т., 2015, стр.445). Лофланд 

укажува дека структурирани интервјуа се легитимна стратегија кога 

истражувачот утврдува „кои прашања се значајни за аргументацијата на 

хипотезата и што е уште поважно, какви можат да се основните видови 

одговори―. Наспроти тоа, неструктурираните интервјуа се оценуваат за 

„флексибилна стратегија на откривање... во текот на која истражувачот добива 

детални, скапоцени податоци кои ќе се анализираат со квалитативни 

процедури― (Đurić, 2013, стр. 186).  

Во собирањето на податоците беше применета постапката 

асихроно интервју (email интервју). Тоа е интервју што се врши со помош на 

електронска пошта. Овој вид на интервју се одвива во нереално време. Ова 

на истражувачите и испитаниците им овозможува да го изберат времето кое 

најмногу им одговара за учествување во истражувањето. Email интервјуто e 

корисно затоа што можат да се надминат влијанието на лицето што го врши 

интервјуто или испитаникот. Недостатокот е во тоа што нема еднакво ниво на 

умеење во електронскиот дискурс како со испитаникот, така и со 

истражувачот, тука се застапени  само лица кои имаат пристап на интернет, 

што е проблематично за квалитетот на примерокот, тие интервјуа траат долго 

и не се спроведуваат истовремено  (Мојаноски Ц. Т., 2015, стр.449). И на 

крајот, email интервјуата се спроведуваат во сајбер просторот кој не е 

природен амбиент за човечката реакција (Đurić, 2013, стр. 189). 

Досегашните искуства од примената на интервјуто упатуваат на 

потребата од комбинирање на различните типови интервјуа. Како напредува 

истражувачкиот процес, истражувачите можат да се определат за повеќе 

структурирани пристапи, имајќи предвид дека за тоа ќе им бидат потребни 

податоци за фокусираните области (Мојаноски Ц. Т., 2015, стр. 451). 

Основата за разговор (интервјуто) се состои од два дела. Првиот дел се 

однесува на структурата на примерокот (пол, возраст, националност и степен 

на образование) и вториот дел се состои од 11 прашања поврзани со 

основните тези на ова истражување. Дел од прашањата во основата за 

разговор се преземени од инструментот (интервјуто) во истражувачкиот 

извештај од истражувањето на Комисијата за еднаквост и човекови права во 

Велика Британија „Велика Британија и Европскиот суд за човекови права― 
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(The UK and the European Court of Human Rights Alice Donald, Jane Gordon and 

Philip LeachHuman Rights and Social Justice Research Institute London 

Metropolitan University). 

Врз основа на изработената основа за разговор истражувачкиот тим 

планираше да реализира интервјуа со определен број на лица, експерти од 

законодавната, извршната и судската власт (Министерство за правда (Биро за 

застапување пред ЕСЧП); Уставен суд; Врховен суд;  Управен суд;  

Апелационен суд Скопје;  Основен суд  Скопје 1 и Основен суд Скопје 2; 

Јавно обвинителство на Република Македонија; Академија за судии и јавни 

обвинители; Државно правобранителство; Министерство за внатрешни работи 

и  Собрание на Република Македонија.). Исто така, беше планирано да се 

реализира интервју и со претставници од невладиниот сектор и академската 

заедницa.   

На барањето на истражувачкиот тим позитивно одговорија Уставниот 

суд (1), Апелациониот суд во Скопје (6 испитаници), Академијата за судии и 

јавни обвинители (1), претставник на невладина организација и судија што 

работи надвор од Македонија (1),  Државното правобранителство на 

Република Македонија (3) и Бирото за застапување на Република Македонија 

пред Европскиот суд за човекови права (1).  

Министерството за внатрешни работи, Основниот суд Скопје 1 и 

Управниот суд информираа дека тие институции поради зголемен обем на 

работа нема да може да учествуваат во ова истражување. 

Врховниот суд и трите политички партии, и покрај тоа што изразија 

исклучителна подготвеност за соработка по неколкумесечни потсетувања за 

спроведување на интервјуто, сепак, не успеаја да учествуваат, што остава 

простор за многу претпоставки. Исто така, Јавното обвинителство на 

Република Македонија не одговори на дописот и не изрази никаков став кон 

него.  

На барањето на истражувачкиот тим не одговорија и претставниците 

на академската заедница кои беа контактирани.  

Истражувањето се спроведува во период од февруари 2013 година и 

беше спроведено во неколку фази. Периодот на завршувањето на 

истражувачките активности е продолжен до крајот на 2015 година, поради 

тешкотии што произлегоа од недоволната и ненавремената соработка со дел 

од институциите.  

Стразбуршкиот механизам за заштита на правата на човекот и 

основните слободи воспоставен со ЕКЧП е во основата на секоја научна 

расправа за меѓународно-правната заштита на правата на човекот поради 

својата уникатност и ефикасност. Интересот за истражување на ЕКЧП и 

нејзините импликации врз националното и меѓународното право ниту се 

намалува, ниту згаснува. Во тој контекст, истражувањето  е прилог во развојот 

на теоријата за човекови права Преку истражување на имплементацијата на 

практиката на ЕСЧП во Република Македонија, како нова демократија, со 

свои специфичности се стекнаа нови знаења за европскиот систем за заштита 

на правата на човекот. Истовремено, истражувањето ги збогати пристапите и 

сознанијата, како и научните објаснувања на влијанието на практиката на 
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ЕСЧП врз заштитата на правата и слободите на индивидуата во Република 

Мaкедонија. Оттука, може да се констатира дека истражувањето несомнено 

придонесе да се збогати фондот на сознанија од хевристички карактер, како и 

кон сознанијата кои водат кон верификациски резултати.  

Истовремено, истражувањето има и општествено значење. 

Општествениот интерес на истражувањето е изразен преку воспоставувањето 

врска меѓу науката, практиката и политиката. Се очекува, резултатите од 

истражувањето да им помогнат на носителите на политички одлуки да го 

зајакнат воспоставениот механизам за имплементација на пресудите на ЕСЧП 

во Република Македонија. 

 

2. Структура на Извештајот  

Извештајот е поделен во шест дела, вклучувајќи го и Заклучокот. Во 

првиот дел од Извештајот се детерминира статусот на ЕКЧП во домашното 

право, а во вториот дел, што се подразбира под имплементација  на одлуките 

на ЕСЧП. Во вториот дел е даден и приказ на системот за извршување на 

одлуките на ЕСЧП (институционалната структура) воспоставен во Република 

Македонија и критички се евалуира неговата ефикасност. Анализата на 

пресудите на ЕСЧП против Република Македонија и нивното влијание врз 

домашниот правен поредок е систематизирана во третиот дел од Извештајот. 

Во овој дел се разгледува и прашањето колку јавноста е запознаена со 

практиката на ЕСЧП и како се води дебатата за одлуките на Судот во јавноста. 

Односот меѓу домашните судови и ЕСЧП е предмет на анализа во петтиот дел 

од Извештајот. Главните сознанија (сумирани) до коишто дојде 

истражувањето, идните истражувачки предизвици и препораките се 

систематизирани во Заклучокот.  
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ГЛАВА ВТОРА 
 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ 

ДОГОВОРИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ ВО 

ДОМАШНОТО ПРАВО 

 

 
1. Статусот на ЕКЧП во Република Македонија


  

Односот меѓу меѓународното и внатрешното право сè уште е 

интересна тема за анализа во правната теорија. Постојната литература сведочи 

дека постојат повеќе теории што се обидуваат да го објаснат овој однос но, 

сепак, за најприфатени или за основни се сметаат две: монистичката и 

дуалистичката теорија. Првата теорија смета дека „внатрешното и 

меѓународното право се делови на еден единствен систем― (Denza; 2013, 421). 

Според втората, дуалистичка теорија, внатрешното и меѓународното право 

коегзистираат како две независни, одделни објективни права (Ортаковски & 

Миленковска; 2014, 20). Во овој контекст, се поставува прашањето - Каков е 

пристапот на Република Македонија кон меѓународното право (монистички 

или дуалистички). Тоа е првото прашање, што треба да се разгледа за да се 

дојде до одговорот каков е статусот на ЕКЧП во домашниот правен поредок 

но, не е и единственото. Како што е наведено во Извештајот на 

Венецијанската комисија за имплементација на меѓународните договори за 

човекови права во домашното право и улогата на судовите (изготвен со 

помош на еминентни експерти) и некои други правни фактори (покрај 

односот, односно пристапот на внатрешното кон меѓународното право) 

влијаат врз имплементацијата на овие договори во домашното право.
5
 Тие 

можат да се поделат на:  

1) фактори присутни во различните национални поредоци - домашни 

правни фактори-(хиерархијата на меѓународните договори за човекови права 

во рамките на домашниот правен поредок; директниот и индиректниот ефект 

(дали договорите се применуваат директно) и толкувачките одредби во 

домашните устави; постоење на законодавство  што овозможува рецепција на 

меѓународните договори за човекови права и одлуките на надзорните тела во 

домашниот правен поредок; култура на заштита на уставните права, што 

постоела претходно, исто така, може да има влијание на тоа како домашните 

судови пристапуваат кон спроведувањето на меѓународните договори за 

човекови права) и  

                                                           
 Марија Миленковска 
5 Види: European Commisson for democracy through law (Venice Commission), Report on the 

Implementation of International Human Rights Threaties in Domestic Law and Role of the Courts (on 

the basis of comments by Veronika Blikova, Anne Peters, Pieter van Dijk) adopted by the Venice 

Commission at its 100th plenary session (Rome, 10-11 October 2014), CDL-AD (2014) 036, 

Strasbourg, 8 December 2014.  
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2) фактори што произлегуваат од меѓународниот правен поредок -

меѓународни правни фактори - (меѓународните договори од областа на 

човековите права како посебни договори во меѓународното право; факторите 

посебно присутни (карактеристични) во европскиот систем за заштита на 

правата на човекот (на пример, задолжителниот судски механизам и др.).
6
 

Кога зборуваме за факторите што влијаат врз имплементацијата на 

меѓународните договори во областа на човековите права не треба да се 

заборави фактот дека покрај правните фактори влијание може да имаат и 

политичките, историските и општествените фактори.
7
  

Имајќи ја предвид анализата дадена во претходниот параграф, сосема 

е логично потрагата по одговорот на прашањето каков е  статусот на ЕКЧП во 

домашниот правен поредок да ја почнеме од Уставот на Република 

Македонија. Членот 118 од Уставот утврдува дека: меѓународните договори 

што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен 

поредок и не можат да се менуват со закон.
8
 Од формулацијата на овој член 

можат да се извлечат следниве заклучоци, вклучително и во однос на 

хиерархијата на норми:  

1. Македонија спаѓа во групата на држави што го имаат прифатено 

монистичкиот пристап во однос на имплементацијата на меѓународното право 

во внатрешниот правен поредок;  

2. меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот 

директно се применуваат; и  

3. меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот 

имаат примат над законите.  

ЕКЧП е ратификувана од страна на Република Македонија на 10 април 

1997 година, што значи дека  таа е составен дел од националниот правен 

поредок, директно се применува и има примат во однос на законите. Исто 

така, во делот на правните фактори што можат да влијаат врз 

имплементацијата на Конвенцијата на национално ниво не треба да се 

заборави да се спомне и дека во Македонија постoјат законски решенија што 

го олеснуваат или овозможуваат тој процес. На пример, дозволено е 

повторување на постапката (кривична, граѓанска или управна) врз основа на 

пресуда на ЕСЧП, во којашто тој утврдил повреда на ЕКЧП.  

 На крај треба да се спомне и Амандманот XXV на Уставот во 

согласност со којшто судовите судат врз основа на Уставот и законите и 

меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. 

 

 

                                                           
6 Ibid.  
7 Ibid, p. 6.  
8 Член 118, Устав на Република Македонија  
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ГЛАВА ТРЕТА 
 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕСУДИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ 

СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 

 
1. Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови 

права

 

Пресуда во којашто Европскиот суд за човекови права утврдил 

повреда на ЕКЧП на засегнатата држава и наметнува обврска:  

1. да плати одредена сума доделена од Судот како правично 

задоволување;   

2.   таму каде што е соодветно, да усвои индивидуални мерки со цел да 

стави крај на повредата утврдена од страна на Судот и колку што е тоа можно 

да ги поправи нејзините ефекти;  

3.   таму каде што е соодветно, да усвои генерални мерки неопходни да 

се стави крај на слични повреди или да се спречат.
9
 

Како што Судот во случајот Scordino v Italy утврдил „таму каде што 

Судот ќе утврди повреда, одговорната држава има правна обврска не само 

да плати одредена сума доделена како правично задоволување во согласност 

со членот 41, но, исто така, да избере, под надзор на Комитетот на 

министри, генерални и ако е потребно индивидуални мерки кои би се усвоиле 

во нивниот правен систем со цел да стават крај на повредата утврдена од 

страна на Судот и да се поправат колку што тоа е можно ефектите―.
10

 

Врз основа на горенаведеното, може да се констатира дека државата со 

цел да ја изврши пресудата на ЕСЧП може да биде обврзана да преземе два 

типа на мерки: индивидуални мерки (да плати правично задоволување или 

да постигне колку што е тоа можно restitutio in integrum) и генерални мерки 

(промена на националното законодавство, што може да вклучи дури и уставни 

промени; промена на судската практика, изградба или реновирање на затвори, 

тренинг на полицијата, превод и дисеминација на пресудата, зголемување на 

бројот на затворскиот персoнал или на судиите, подобрување на 

административните процедури и сл.).
11

 Во однос на индивидуалните мерки 

битно е да се нагласи дека Препораката бр. R (2000) 2 на Комитетот на 

министри им остава на националните власти сами, во  согласност со нивниот 

                                                           
 Марија Миленковска 
9 Recommendation CM/Rec(2008)2 of the Committee of Ministers to member states on efficient 

domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights, 2008. 
10 Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, §233,  ECHR 2006-V. 
11 Committee of Ministers, Supervision of the execution of judgments of the European Court of 

Human Rights, Annual report, 2010, April 2011, p.16; Committee of Ministers, Supervision of the 

execution of judgments of the European Court of Human Rights, Annual report, 2011, April 2012, 

p.16.  
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правен поредок, да одлучат како да постигнат restitutio in integrum, но, 

нагласува дека „во исклучителни околности повторното разгледување на 

случајот или повторното отворање на постапката се покажале како 

најефикасни, ако не и единствени средства со коишто може да се постигне 

restitutio in integrum.
12

 

Изборот на конкретните мерки, со цел извршување на пресудата 

зависи од околностите на секој поединечен случај. Државите уживаат одреден 

степен на дискреција (margin of appreciation). Пресудите на Европскиот суд за 

човекови права се од деклараторна природа и „повиканата држава ја задржува 

слободата да ги избере средствата со кои ќе ја исполни нејзината правна 

обврска од членот 46 од Конвенцијата да се придржува кон конечните пресуди 

на Судот―.
13

 Како што ЕСЧП во случајот Broniowski v Poland забележува „во 

принцип не е работа на Судот да детерминира какви корективни мерки 

можат да бидат соодветни со цел да се задоволат обврските на повиканата 

држава во согласност со членот 46 од Конвенцијата―.
14

  

           ЕКЧП предвидува и механизам за надгледување на процесот на 

извршување на пресудите на ЕСЧП од страна на државите потписнички, што е 

важно за предметот на истражување. Во согласност со членот 46 од ЕКЧП 

Комитетот на министри на Советот на Европа го надгледува извршувањето на 

пресудата во која Судот утврдил повреда на Конвенцијата. Во меѓувреме е 

воспоставен двостран систем (систем на две ленти) за супервизија (стандардна 

и засилена супервизија), што нужно бара соработка и комуникација меѓу 

Комитетот на министри и државите (засегнатата држава доставува акциски 

план и акциски извештај). Ако Комитетот смета дека државата ги преземала 

сите неопходни мерки  за да ја изврши пресудата тој ќе усвои резолуција 

(финална) констатирајќи дека ја исполнил неговата функција во согласност со 

членот 46 од Конвенцијата. Со усвојување на Протоколот бр. 14 се зајакнува и 

улогата на ЕСЧП во надзорот над извршувањето на пресудите, Комитетот за 

министри може да се обрати до Судот ако смета дека има проблеми со 

толкување на пресудата или ако смета дека државата одбива да ја спроведе 

пресудата.  

Покрај обврската што за државата произлегува од членот 46 од ЕКЧП 

(извршување на пресудата во случај во кој е страна), мора да се има предвид 

општата обврска на државите за почитување на правата и слободите што 

произлегува од ЕКЧП (член 1), како и res inerpretata (објаснувачката, 

толкувачка сила) на пресудите против други држави. Како што е наведено во 

извештајот на Ди Борго „принципот на res inerpretata се однесува на 

обврската (базирана на членовите 1, 19 и 32 од Конвенцијата) на 

националните законодавци и судови да ја земат предвид Конвенцијата така 

                                                           
12 Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-

examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of the European 

Court of Human Rights, 2000. 
13 Recommendation CM/Rec(2008)2 of the Comm ittee of Ministers to member states on efficient 

domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights, 2008. 
14 Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, § 193, ECHR 2004-V.  
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како што ја толкува Судот во Стразбур.
15

 Како што Судот во случајот Ranstev 

v Cuprus and Russia  истакна: „пресудите на Судот, всушност, служат не 

само да се одлучи во случаите покренати пред него, но погенерално да ги 

разјаснат, да ги заштитат и да ги развијат правата востановени со ЕКЧП, 

на тој начин, придонесувајќи за почитување на обврските преземени од 

страна на државите членки―.
16

 Така, на пример, во случајот Opuz v Turkey, 

Судот меѓу другото ценел „дали националните власти ги имале доволно 

предвид принципите што произлегле од неговите претходни пресуди во 

слични случаи, дури и кога тие се однесуваат на други држави―.
17

 

  

2. Извршување на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија  

Постојната литература говори во прилог на тезата дека 

„имплементацијата на одлуките во делот на човековите права донесени на 

меѓународно ниво (international human rights rulings) е процес што вклучува 

различни национални институции и актери - извршни, законодавни, судски, 

како и општествени - со различни преференции и приоритети за тоа дали и 

како да се спроведат одлуките― (Anagnostou & Mungiu-Pippidi; 2014, 206). Во 

литературата не постои консензус во однос на тоа која институција или кој 

актер на национално ниво има клучна улога во делот на извршувањето или 

неизвршувањето на одлуките на меѓународните судови. Некои трудови 

посочуваат на извршната, некои, пак, на судската власт како на клучен актер 

во тој процес, а некои автори пак, тргнувајќи од поинакви почетни позиции, 

во своите истражувања акцентот го ставаат на капацитетот на домашните 

институции.
18

 

Имплементацијата на одлуките на ЕСЧП од страна на засегнатата 

држава е  сложен процес. Постојат одредени препораки на Советот на Европа 

во делот на активностите битни за имплементација на пресудите на ЕСЧП на 

национално ниво, вклучително и препорака државите да назначат 

координатор за извршување на пресудите. Меѓутоа, не постои пропишана 

(формално) институционална структура за мониторинг на извршување на 

одлуките на Судот што државите треба да ја воспостават на национално ниво. 

Различни држави имаат различни пристапи кон ова прашање. Некои пристапи 

се повеќе, а некои помалку ефикасни. Така, Велика Британија и Холандија, 

каде што, меѓу другото, националните парламенти имаат значајна улога во 

извршување на пресудите на ЕСЧП, се посочуваат како добар пример.
19

 Од 

                                                           
15 Committee on Legal Affairs and Human Rights The effectiveness of the European Convention on 

Human Rights: the Brighton Declaration and beyond Report, Rapporteur: Mr Yves Pozzo di Borgo, 

France, Group of the European People’s Party, AS/Jur (2014) 33, p.12 
16 Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, §197, ECHR 2010 (extracts). 
17 Opuz v. Turkey, no. 33401/02, § 163, ECHR 2009. 
18 Види: Dia Anagnostou and Alina Mungiu-Pippidi (2014). Domestic Implementation of Human 

Rights Judgments in Europe: Legal Infrastructure and Government Effectiveness Matter. European 

Journal of International Law  Vol. 25 No. 1, pp. 206-207.  
19 Види: Committee on Legal Affairs and Human Rights Contribution to the Conference on the 

Principle of Subsidiarity, Skopje, 1-2 October 20101 ―Strengthening Subsidiarity: Integrating the 

Strasbourg Court’s Case law into National Law and Judicial Practice,‖ AS/Jur/Inf (2010) 04; 

http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf.  

http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf
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друга страна, Anagnostou & Mungiu-Pippidi (2014) ја критикуваат 

националната структура за извршување на Грција и Романија 

(проблематизираат различи аспекти вклучително и фактот дека исто тело ја 

застапува државата во Стразбур и е надлежно за извршување на пресудите).  

Република Македонија презеде низа чекори во насока на  

воспоставување на систем за извршување на одлуките на ЕСЧП на 

национално ниви. Во тој контекст, во 2009 година беше донесен Законот за 

извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, со којшто се 

уреди постапка за извршување на одлуките донесени против Република 

Македонија од страна на ЕСЧП. Со овој Закон, меѓу другото:  

1. се дефинираше поимот извршување на одлуките на Судот (исплата 

на досудените средства на жалителите како правична отштета и усвојување и 

преземање на поединечни и општи мерки, поради  отстранување  на  повредата  

и  последиците  кои  настанале  од  истата,  како  и  на причините што довеле до 

поднесување на жалби пред Судот и соодветно спречување исти или слични 

повреди
20

);  

2. се пропиша дека извршувањето на одлуките на ЕСЧП е задолжително  

за државата, што повлекува и обезбедување на средства од Буџетот;  

3. се уреди постапката по приемот на одлуката на ЕСЧП, како и 

постапката за извршување на одлуката на Судот (во делот на поединечните 

(индивидуални) и општите мерки) и се предвиде одговорност за неизвршување на 

одлуките на ЕСЧП на соодветен начин.  

            Исто така, особено е битно дека со овој Закон се воспостави и 

институционалната рамка во делот на следење на извршувањето на одлуките на 

ЕСЧП. Имено, со Законот се основаше Меѓуресорска комисија за извршување на 

одлуките на ЕСЧП. Меѓуресорската комисија, што се состанува по потреба, а 

најмалку еднаш на три месеци,
21

е составена од функционери од извршната и 

судската власт, Јавното обвинителство и владиниот агент. Меѓуресорската 

комисија ги има следниве надлежности: 1. анализа  на  пресудите  на  Судот  

донесени  против  Република  Македонија  за утврдување на причините кои 

довеле до повредата;  2. препорачување на поединечни и општи мерки на 

надлежните државни органи за отстранување на повредата утврдена од 

Судот и за отстранување на последиците од истата; 3.  давање  на  предлози  

за  подобрување  на  законската  регулатива  за  заштита  на човековите права; 

4. следење на извршувањето на одлуките на Судот; 5. обезбедување и размена на 

информации и податоци во областа на извршување на одлуките на Судот; 6. 

следење на постојниот систем за извршување на одлуките и предлагање на 

мерки за негово подобрување и 7.  други работи утврдени со закон.
22

 За својата 

работа Меѓуресорската комисија изготвува годишен извештај, што се доставува до 

                                                           
20 Член 2, Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права,  „Службен  

весник на Република Македонија―, бр. 67/2009, 43/2014.  
21 Член 12, Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права,  „Службен  

весник на Република Македонија―, бр. 67/2009, 43/2014. 
22 Член 11, член 12, Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права,  

„Службен  весник на Република Македонија―, бр. 67/2009, 43/2014. 
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Владата, Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при 

Собранието на Република Македонија и Собранието на Република Македонија.
23

 

Во 2009 година е усвоен и Законот за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Со овој правен акт се уреди 

застапувањето, постапувањето и заштитата на интересите на Република 

Македонија пред ЕСЧП. Во тој контекст, се формираше и Биро за застапување на 

Република Македонија пред ЕСЧП, како орган на државна управа во состав на 

Министерството за правда, раководено од страна на директор – владин агент. 

Покрај работите поврзани со застапување и претставување на државата пред 

ЕСЧП, тој врши и низа други работи. За извршувањето на пресудите на ЕСЧП 

битно е да се спомне дека Бирото за застапување: изготвува препораки за можни 

постапувања на домашните судови и државни органи поради извршување на 

одлуките на ЕСЧП; врши постојана анализа на пресудите и практиката на Судот; 

се грижи за усогласеноста на домашното законодавство со ЕКЧП и практиката на 

ЕСЧП; го следи остварувањето на обврските за државните органи што 

произлегуваат од одлуките на ЕСЧП.  

Донесувањето на законите, со коишто формално правно се уреди  

постапката за извршување на одлуките на ЕСЧП, како и субјектите надлежни да го 

следат процесот на извршување, е чекор напред. Меѓутоа, треба да се нагласи дека 

имплементацијата на законските решенија во практика доцнеше. Така, на пример, 

решението за формирање на Меѓуресорската комисија беше донесено од 

страна на Владата на Република Македонија на 21 февруари 2012 година, а на 

26 ноември 2012 година се одржа конститутивниот и првиот работен состанок 

на Комисијата.
24

 Доцнењето во имплементацијата на законите, како што 

наведува владиниот агент во еден од своите извештаи, „резултирало со 

проблеми во подготовката на акциските планови и извршување на одлуките на 

ЕСЧП―.
25

 Влијанието на доцнењето во имплементацијата на овие закони во 

практика врз примената на ЕКЧП во Македонија може да биде предмет на 

дополнителни истражување и анализа во иднина.  

  

3. Националниот систем за извршување на одлуките на ЕСЧП: 

ефикасен или?   

Предмет на интерес на истражувачкиот тим беше и ефикасноста на 

системот за извршување на пресудите на ЕСЧП воспоставен во Република 

Македонија, односно, попрецизно, ставот на стручната јавност (чиешто 

мислење е секако многу релевантно) за неговата ефикасност. Оттука, на 

испитаниците опфатени со ова истражување им беше поставено прашањето: 

                                                           
23 Види член 13 од Законот за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права,  

„Службен весник на Република Македонија―, бр. 67/2009, 43/2014. 
24 Види: Министерство за правда, Биро за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, 

Годишен извештај на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2012 

год., март, 2013, стр. 10.  
25Министерство за правда, владин агент на Република Македонија, Годишен извештај за 

работата на владиниот агент и анализа на предметите и постапките пред ЕСЧП за 2010 година, 

2011, Скопје, стр. 28.  
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Според Вас, дали и колку е ефикасен системот за извршување на 

пресудите на ЕСЧП воспоставен во Република Македонија? Дали постојат 

одредени аспекти од овој систем што Вие би сакале да се променат?  

На почеток мора да се истакне дека во однос на ова прашање има 

поделеност меѓу испитаниците. Имено, половина од тие кои одговориле на 

прашањето сметаат дека системот за извршување на пресудите на ЕСЧП 

воспоставен на национално ниво е ефикасен, а половина од нив посочуваат на 

одредени проблеми. Еден од испитаниците кој одговорил дека системот е 

ефикасен, сепак, укажува дека се потребни мерки „во насока на подобра 

меѓуинституционална соработка во спроведување на препораките и 

заклучоците на Меѓуресорската комисија―.  

Од друга страна, ако се анализираат одговорите на тие кои сметаат 

дека постојат одредени проблеми во однос на системот за извршување на 

пресудите на ЕСЧП во Македонија може да се констатира дека дел од 

испитаниците укажуваат на одолжување на извршувањето како на проблем, 

додека, пак, еден од испитаниците смета дека постојат и „системски проблеми 

кои не можат да се објаснат на овој начин и потребно е посериозно и 

посуштинско елаборирање на проблемот―. Еден од испитаниците, кој 

одговорил на прашањето, смета дека „експлицитната извршност, особено кога 

се работи за посензибилни теми со политичка обоеност е проблем―. Ваквата 

забелешка кореспондира и со одредени заклучоци дадени во рамките на 

Извештајот на Комитетот за правни работи и човекови права на 

Парламентарното собрание на Советот на Европа од 2015 година.
26

 Имено, во 

Извештајот се нотира дека многу од случаите каде што постојат проблеми во 

извршување на пресудите на ЕСЧП засегаат структурни проблеми. Во таа 

група, според Комитетот, спаѓаат и случаи каде што има политички интереси 

(political considerations) каков што е случајот Ел-Масри против 

Македонија.
27

 

Поделеноста во ставовите на испитаниците во однос на македонскиот 

систем за извршување на одлуките на ЕСЧП е причина за поширока дебата: 

Дали и колку е ефикасен системот за извршување на одлуките на ЕСЧП 

воспоставен во Република Македонија.  

Различни држави покажуваат различни резултати во извршување на 

пресудите на ЕСЧП (некои се поефикасни, некои се помалку ефикасни). 

Академската и научна заедница се обидува да даде одговор на ваквите 

разлики. Така, некои автори, врз основа на нивните истражувања (на пресуди 

во однос на повреди на членовите од 8 до 11 од ЕКЧП), тврдат дека „колку e 

поголем капацитетот и ефикасноста на државните институции да носат закони 

и политики, како и да ги спроведат во практика, толку тие, поверојатно, ќе 

бидат попогодни и поефикасни во спроведување на неопходните реформи со 

цел усогласување со одлуките на Судот од Стразбур (Anagnostou & Mungiu-

Pippidi; 2014, 220). Имено, тие, врз основа на резултати од статистичка 

                                                           
26 Види: Committee on Legal Affairs and Human Rights, Implementation of judgments of the 

European Court of Human Rights, Doc. 13864 09 September 2015, p. 17.  
27 Ibid.  
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анализа и квалитативна анализа, ги идентификуваат „главните извори за (не) 

усогласеност на меѓународната практика во однос на правата на човекот во 

домашниот политички процес, правната инфраструктура и 

институционалниот капацитет (Anagnostou & Mungiu-Pippidi; 2014, 224-225). 

Оттука, тие нотираат дека „од суштествено значење за усогласување на 

домашно ниво со одлуките на ЕСЧП е постоење на робусни институции со 

капацитет и волја да ги имплементираат одлуките на ЕСЧП, дури и кога тоа 

води до политички несогласувања или е непопуларно (Anagnostou & Mungiu-

Pippidi; 2014, 225). Други автори, врз основа на нивни анализи, исто така, 

сугерираат дека поголем бирократски и правен капацитет е навистина во 

позитивна корелација со побрзо извршување на пресудите (Voeten; 2014, 233, 

235). Но, укажуваат на одредени ограничувања во анализата. Имено, 

„државите со несоодветен бирократски и правен капацитет може да се соочат 

со пресуди што потешко се имплементираат [на пример, чувствителни 

повреди на членовите 2 и 3]― (Voeten; 2014, 233) односно тие укажуваат на 

потребата да се имаат повеќе информации во однос на карактеристиките на 

пресудата кога се носат заклучоци во однос на времето на извршување. Voeten 

(2014, 235-237) оди подалеку од прашањето дали капацитетот има влијание, и 

во дебата го внесува системот на cheak and balances (што подразбира контрола 

и ограничувања на властите) забележувајќи дека ограничувањата и ветата 

може да имаат одредено влијание врз процесот на извршување на пресудите 

на ЕСЧП.  

Извештајот на Меѓуресорската комисија за 2014 година покажа дека  

во 2013 година имало седум, а во 2014 година единаесет пресуди против  

Македонија (водечки случаи) чиешто извршување пред Комитетот на 

министри трае повеќе од пет години.
28

 Исто така, како што спомнавме погоре, 

и Комитетот за правни работи и човекови права на Парламентарното собрание 

на Советот на Европа укажува на одредени проблеми при извршување на 

некои пресуди против  Македонија. Истражувачкиот тим не влезе во анализа 

на времетраењето на извршувањето на пресудите против Македонија. Оттука, 

не можат да се донесат некои генерални заклучоци во овој дел. Меѓутоа, 

имајќи ја предвид, пред сè, правната и институционална рамка на 

националниот систем за извршување на пресудите, може да се посочат 

одредени дилеми што би требало да предизвикаат интерес како на 

истражувачите така и на лицата инволвирани во носење на одлуки во иднина:  

1. Каква е реално улогата на Собранието во овој процес? Дали треба да 

се размисли во насока на зајакнување на неговата улога?  

2. Дали органот надлежен за застапување на Македонија пред ЕСЧП 

треба да има надлежности и во делот на извршување на пресудите?  

3. Дали се потребни дополнителни ресурси?  

4. Каква е реалната улога на некои други механизми за координација 

меѓу внатрешното право и ЕКЧП (на пример, народниот правобранител)?  

                                                           
28 Министерство за правда, Биро за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, 

Годишен извештај на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2014 

година, март, 2015, стр. 22.  
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5. Дали има волја за имплементација на политички непопуларните 

пресуди? 
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ГЛАВА ЧЕТВРТА 

 

ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ 

ПРАВА: МАКЕДОНИЈА ПРЕД СТРАЗБУР 

 

 
1. Пресуди против Република Македонија: општи 

карактеристики

  

Предмет на анализа на ова истражување беа 99 пресуди (достапни на 

веб-сајтот на Министерството за правда на Република Македонија во 

релевантниот период) против Република Македонија за период од 14 години. 

Што се однесува на прашањето за дистрибуција на пресудите тоа лесно може 

да се забележи од графичкиот приказ (Графички приказ бр. 1. според кој во 

2013 година се донесени 8 пресуди, во 2012 – 7, 2011 -6, 2010 -15, 2009 -17, 

2008 -15, 2007 -17, 2006 -8 и за периодот од 2001 до 2005 година се донесени -

6 пресуди. Тоа практично значи дека ги имаме земено предвид сите пресуди 

кои се однесуваат на Република Македонија заклучно со 2013 година.  

 
Графички приказ бр. 2. Број на пресуди за Република Македонија по 

година на донесување 

 
 

Следниот графички приказ (Графички приказ бр. 2) ги покажува 

годините на поднесување на апликациите и годините на донесување на 

пресудата. Како што може лесно да се уочи од графичкиот приказ најголем 

број прифатени апликации може да се забележат во периодот од 2002 до 2004 

-63, што е речиси 2/3 од вкупниот број на прифатени апликации за кои Судот 

одлучувал при што најголем број има во 2003 година. -30. Како што може да 

                                                           
 Александар Иванов  
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се забележи од графичкиот и табеларен приказ најголем број на апликации во 

судот биле прифатени од Судот во 2003 -30, потоа 2002 -19, 2004 -14, за да 

потоа до 2009 година., тој број значително опадне. Во согласност со 

динамиката на работата на Судот може да се констатира дека во согласност со 

бројот на прифатени апликации пресудите по однос на прифатените пријави 

во најголем дел се донесени во периодот од 2007 до 2010 година. (64 пресуди, 

односно речиси две третини од вкупниот број за извештајниот период), а што 

се однесуваат на апликации поднесени во периодот од 2002 до 2006 година.  

 
Графички приказ бр. 3. Година на поднесување на прифатена апликација 

и година на донесување на пресудата 

 
 

Следниот графички приказ ја прикажува структурата на апликантите 

во однос на тоа кој ја поднел апликацијата. Имено, апликацијата може да биде 

индивидуална и меѓудржавна. Потоа таа, како индивидуална апликација, 

може да биде поднесена од страна на лице, невладина организација или група 

на лица.  

Врз основа на направената анализа може да констатираме дека во сите 

(99) случаи се работи за индивидуална апликација, односно ниту еднаш Судот 

не прифатил апликација со статус на „Меѓудржавен случај―. 

Во однос на тоа кој ја поднел индивидуалната апликација, се 

анализираше кој ја поднел неа по следните критериуми: 78 апликации 

поднесени од физички лица - индивидуи -, -16 апликации од група поединци, -

3 апликации поднесени од правно лице -  компанија, -1 апликација од правно 

лице – компанија, група поединци и -1  апликација од невладина организација 

и индивидуа.  
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Графички приказ бр. 4. Структура на апликанти по однос на тоа кој ја 

поднел апликацијата 

 
 

Во однос на полот (Графички приказ бр. 4.) на апликантите се работи 

за 16 женски лица, 63 машки лица и 20 пресуди каде што се работи за повеќе 

поединци кај кои не може да се издвои посебен полов идентитет.  

Во однос на државјанството, во 74 случаи отворено се констатира дека 

македонско државјанство имаат 74 апликанти, додека 4 имаат странско 

државјанство. Кај другите апликанти државјанството не е изрично наведено, 

но основната претпоставка според името и презимето, како и државата против 

која се води спорот е дека се работи за македонски државјани. Од оние кои 

имаат странско државјанство структурата е: 2 Германци, 1 Израелец и 1 Грк. 

 

Графички приказ бр. 5. Структура на кандидати според пол и 

државјанство 

 

74

4

21

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Структура според државјанство

 

 

16

3

20

0

5

10

15

20

25

Женски Машки Не може 

да се 

издвои

Структура според  пол



24 

Предмет на анализа на содржината на пресудите беше и тоа да се 

утврди структурата на апликантите кога се работи за група на поединци (по 

број на кандидати, етничка припадност итн.). Врз основа на добиените 

податоци можеме да констатираме дека во случаите кога апликацијата ја 

поднесуваат група на поединци, тогаш: 

- Во 4 случаи тоа се двајца; 

- Во 8 случаи тоа се тројца апликанти;  

- Во 4 случаи тоа се „повеќе од четворица апликанти―;  

- Во 1 случај апликанти се индивидуа и невладина организација 

„Здружение на граѓани Ратко―. 

Во четири случаи констатиравме дека апликантите се правни лица и 

притоа утврдивме дека се работи за 3 домашни и 1 странско правно лица. 

Од значење за самото истражување беше и тоа дали апликантите 

имаат застапник во процесот и тоа од неколку причини. Прво, тоа зборува за 

знаење на процедурата за поднесување на тужба против Република 

Македонија за права и слободи поврзани со Европската конвенција и 

нејзините протоколи. Второ, тоа зборува за елементарна правна свесност на 

самите граѓани во функција на заштита на сопствените права, особено со 

оглед на фактот дека постапката пред Европскиот суд за човекови права во 

Стразбур не е поврзана со трошоци на постапките, како што, на пример, може 

да бидат поврзани предмети од граѓанската област пред националните судови. 

Трето, мал број на странки/апликанти се тие кои имаат доволни правни 

знаења за да аргументираат одредена апликација против Република 

Македонија.  

Од горенаведените причини, преку анализа на содржината на 

пресудите, утврдивме дека од 99. пресуди изречно во 81 случај странките се 

застапувани и тоа: во 75 случаи тоа е адвокат, во 3 случаи тоа е Хелсиншкиот 

комитет за човекови права, во 1 случај тоа е Здружението за заштита на 

правата на Ромите од Штип и Европскиот центар за заштита на Ромите 

(ЕРРЦ), организација со седиште во Будимпешта и во 3 случаи тоа се „адвокат 

и организација―. Кога се работи за адвокатите, во 71 случај може да се извлече 

податок дека тоа се адвокати со македонско државјанство, во 3 случаи 

адвокатите се странци и во 1 случај нема податок. 

Во оваа смисла забележано е дека во три пресуди против Република 

Македонија може да се забележи вмешување од „трета― страна. Во едниот 

случај (многу познатиот Ел Масри) се вмешуваат дури неколку меѓународни 

невладини и владини организации, помеѓу кои и претставници на ООН. Се 

работи за следните организации: 1) Високиот комесар за човекови права на 

ООН (UNIHCR); 2) Interights; 3) Redress; и 4) Заеднички наоди на Амнести 

интернешнл и Меѓународната комисија на правници.  
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Графички приказ бр. 6. Дали апликантот имал застапник и дали е 

застапено вмешување од „трета страна“ 

 
 

Битно е да одбележиме, исто така, дека  во еден случај се вмешува и 

бугарската влада. Во случајот поконкретно се работи за Здружение на 

граѓани Радко & Пауновски против Република Македонија, односно за 

државјани на Република Македонија кои истовремено можеби имаат и туѓо 

државјанствo. Оттука, може да се претпостави дека е возможно покрај правна 

случајот да има и политичка димензија.   

Следниот графички приказ го покажува резултатот од анализата на 

содржината на пресудите против Република Македонија во однос на тоа на 

колку членови од Европската конвенција апликантот тврдел дека се 

повредени. Од анализата се утврдува дека 27 апликанти се повикуваат на 

повреда на два члена од Конвенцијата, 50 апликанти се повикуваат на еден 

член, 9 апликанти се повикуваат на повреда на три члена, 11 апликанти се 

повикуваат на повеќе од три члена, а во 2 случаја постапката завршила со 

спогодба, односно Судот едногласно одлучил предметите да ги тргне од 

листата на нерешени предмети. Генерално земено во половина од 

апликациите апликантите се повикуваат на повреда на повеќе од еден член 

(два, три или повеќе членови), а во другата половина се повикуваат на повреда 

на еден член. 

 

Графички приказ бр. 7. На повреда на колку члена се повикува 

апликантот? 
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Во однос на тоа на кои членови конкретно се повикува апликантот за 

тоа дека се прекршени неговите права следува и во која можеме детално да 

констатираме дека најголем дел од случаите се поведуваат поради повреда на 

членот 6 од Конвенцијата -83 случаи. Кога станува збор за членот 6 се работи 

за 48 случаи во кои апликантите се повикуваат исклучително на членот 6 

(право на судење во разумен рок), а во 35 случаи се повикуваат на членот 6 и 

на повреда на најмалку уште еден член. Покрај анализата на кои членови се 

повикуваат апликантите во рамките на истражувањето направено е и 

прецизирање на кои аспекти се повикуваат тие. При прецизирањето на членот 

6, утврдивме дека најмногу апликанти се повикуваат на став 1 - право на 

судење во разумен рок и право на фер и јавно судење и тоа во  73 случаи, во 1 

случај се повикуваат на став 1 и став 2 и во 7 случаи се повикуваат на став 1 и 

став 3.  

Во 11 апликации се повикуваат на повреда на членот 3 и уште 

најмалку еден член. Во другите случаи не можеме да извршиме групирање, 

бидејќи постои изразена диверзификација. Сепак, се потврдува она што и 

претходно беше познато дека правото на судење во разумен рок е особено 

предмет на барање за заштита од судот, односно апликантите тврдат дека 

државата не им го обезбедила тоа.  

 

Табела бр. 1. На кои членови/член се повикува апликантот? 
На кои членови/член се повикува апликантот? Број на 

предмети 
Процент 

V
al

id
 

Предметите се едногласно тргнати од листата на нерешени предмети 2 2.0 

Член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 1 1.0 

Член 10, член 11 1 1.0 

Член 13, член 14, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 1 1.0 

Член 14, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 2 2.0 

Член 2, член 3, член 5, член 6, член 8, член 9, член 13, член 14 1 1.0 

Член 2, член 6 1 1.0 

Член 3 1 1.0 

Член 3, член 13 3 3.0 

Член 3, член 5 1 1.0 

Член 3, член 5, член 6, член 1 - Протокол бр.1(заштита на сопственост) 1 1.0 

Член 3, член 5, член 6, член 13, член 1 - Протокол бр.1(заштита на 

сопственост) 

1 1.0 

Член 3, член 5, член 6, член 8, член 13, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на 
сопственост), други членови 

1 1.0 

Член 3, член 5, член 8, член 10, член 13 1 1.0 

Член 3, член 6, други членови 1 1.0 

Член 4, член 6, член 8, член 13, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на 

сопственост) 

1 1.0 

Член 5 1 1.0 

Член 5, член 13 1 1.0 

Член 5, член 6 1 1.0 

Член 5, член 6, член 13 2 2.0 

Член 6 48 48.5 

Член 6, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 9 9.1 

Член 6, член 13 4 4.0 

Член 6, член 13, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 1 1.0 

Член 6, член 13, член 14 2 2.0 

Член 6, член 14 2 2.0 

Член 6, член 14, член 1 - Протокол бр.1 (заштита на сопственост) 2 2.0 

Член 6, член 14, член 1 - Протокол бр.1- (заштита на сопственост), други 1 1.0 
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членови 

Член 6, член 7, член 13, други членови 1 1.0 

Член 6, член 7, член 13, член 1 - Протокол бр.1 - (заштита на сопственост) 1 1.0 

Член 6, член 7, член 13, член 14 1 1.0 

Член 6, член 8, член 10, член 1 - Протокол бр.1 - (заштита на сопственост), 

други членови 

1 1.0 

Член 9, член 14 1 1.0 

Total 99 100.0 

 

Во однос на утврдувањето на одговорноста на државата при анализата, 

а претставено на графичкиот приказ кој следи, утврдено е дека Судот утврдил 

повреда во 93 случаи. Притоа, во 81 случај утврдил повреда на најмалку еден 

член од Конвенцијата, во 10 случаи утврдил повреда на два члена, во 1 случај 

повреда на три члена, и во 1 случај повреда на повеќе од три члена. Во 6 

случаи Судот не утврдил повреда или се постигнала спогодба.  

 

Графички приказ бр. 8. Број на членови од Конвенцијата на кои Судот 

утврдил повреда? 

 
Во табелата бр. 2., можеме конкретно да утврдиме и уочиме на кои 

членови Судот утврдил повреда. Од дадените резултати во најголем број на 

предмети (77) е утврдена повреда на членот 6 и тоа во 67 случаи утврдил 

повреда само на членот 6, додека во другите 10 случаи Судот утврдил повреда 

на членот 6 и уште најмалку на еден член од Конвенцијата. Во 6 случаи 

утврдена е повреда на членот 3, во 7 случаи повреда на правото на 

сопственост (член 1 – Протокол бр.1) итн. Како што претходно рековме 

утврдена е повреда во 93 случаи.  
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Табела бр.  2. На кои членови од Конвенцијата Судот утврдил повреда? 
На кои членови/член/ Судот утврдил повреда? Фрекфенција Процен

т 
Валиден  
процент 

Кумулативен 
процент 

V
al

id
 

Не утврдил повреда или се постигнала 

спогода 

6 7.1 7.1 7.1 

Член 1 - Протокол бр.1(заштита на 
сопственост) 

4 4.0 4.0 10.1 

Член 1 - Протокол бр.1(заштита на 

сопственост), член 13 

1 1   

Член 11 1 1.0 1.0 12.1 

Член 2 1 1.0 1.0 13.1 

Член 3 5 5.1 5.1 18.2 

Член 3, член 5, член 8, член 13 1 1.0 1.0 19.2 

Член 5 3 3.0 3.0 22.2 

Член 5, член 6 1 1.0 1.0 23.2 

Член 5, член 6, член 13 1 1.0 1.0 24.2 

Член 6 67 67.7 67.7 91.9 

Член 6, член 1 - Протокол бр.1(заштита на 

сопственост) 

2 2.0 2.0 93.9 

Член 6, член 13 5 5.1 5.1 99.0 

Член 6,ч Член 8 1 1.0 1.0 100.0 

Вкупно 99 100.0 100.0  

 

Од пресудите предмет на анализа беше и тоа дали Судот го применил 

членот 41, потоа, дали по однос на примената на членот 41 одлучил за 

надоместок на штета, како и конкретна сума која ја доделил. Како што може 

да се види во 66 случаи Судот одлучил за надоместок на штета. Во следните 

неколку графички и табеларни прикази може да извршите увид на податоците. 

 

Графички приказ бр. 9. Број на случаи каде е применет членот 41 и број 

на случаи во кои одлучил за надоместок на штета 
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Во Графички приказ бр. 9. може да се увиди дека Судот во 45 случаи 

утврдил висина на нематеријална штета во висина до 3.000 евра во денарска 

противвредност, во 10 случаи утврдил износот меѓу 3.000 и 5.000 евра, во 7 

случаи утврдил износ во висина од 5 до 10 илјади евра, во 3 случаи од 10 до 

50 илјади евра и во 1 случај утврдил износ повисок од 50 илјади евра. Шеесет 

илјади евра е проценетата штета во случајот Ел-Масри против Република 
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Да Не Постигната спо годба



29 

Македонија. Главно, може да се констатира дека во најголем дел на случаи 

Судот одлучува да определи износ кој е повеќе симболичен во контекст на 

докажаното постоење на повреда на слободите и правата на граѓаните, иако, 

јавноста, генерално, е убедена дека овие пресуди значат определено 

збогатување, што, се разбира, од покажаното не е вистина. Дури за онакво 

флагрантно кршење на права, незаконско лишување од слобода, противправен 

притвор итн., како што е случајот на Ел-Масри, станува збор за посериозна 

сума од 60 илјади евра, но сè уште тоа не значат милиони. Вкупниот износ на 

утврдена нематеријална штета, како што може да се види од табелата бр. 3. 

изнесува 263.610 евра.  
 

Графички приказ бр. 10. Висина на доделена штета од Судот 
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Табела бр. 3. Износ на утврдена нематеријална штета од Судот во 

Стразбур 
Доделена сума Број на пресуди  Доделена сума Број на пресуди 

0 33  4.000 € 2 

500 € 4  4.440 € 1 

600 € 4  4.500 € 1 

800 € 4  5.000 € 2 

1.000 € 4  5.300 € 1 

1.200 € 4  5.400 € 1 

1.500 € 3  6..000 € 2 

1.600 € 6  9000 € 1 

2.000 € 6  9.980 € 1 

2.400 € 3  10.000 € 1 

2.500 € 1  12.000 € 1 

2.600 € 2  15.000 € 1 

3.000 € 4  15.390 € 1 

3.200 € 3  60.000 € 1 

3.600 € 1  вкупно: 263. 610 € 99 

 

Како што може да се уочи од табелата во овој текст може да се види 

конкретно кој износ на отштета судот го доделил на апликантите. Имено, во 

33 пресуди не може да се забележат директни финансиски последици во 

смисла на досудена пресуда и износ повикувајќи се на членот 41 од 

Конвенцијата, но во 66 случаи судот доделил отштета. 
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Истражувачкиот тим ја пресмета сумата збирно за сите 66 случаи каде 

се јавува плаќање на нематеријална штета и таа изнесува 263.610 € (двесте 

шеесет и три илјади шестотини и десет евра). 

Се разбира, податоците за трошоците за застапување не се вклучени, а 

истражувачкиот тим нив ги  нема и не може да ги има за да ги пресмета. 

Со оглед на тоа дека Република Македонија е мала држава, 

горенаведената сума (263.610 евра), навистина. претставува тешкотија за 

нејзиниот буџет. 

 

2. Поднесени апликации наспроти отфрлени апликации  

Владиниот агент се повикува на статистичките податоци на ЕСЧП во 

однос на приливот на предметите против Република Македонија кој покажува 

дека „од 1999 година па заклучно со 31/12/2011 година пред ЕСЧП биле 

поднесени 3.181 предмет, од кои 1955 предмети биле отфрлени како 

недопуштени или тргнати од листата на нерешени предмети по други основи 

или критериуми за допуштеност на жалбите―.
29

 Грубо земено 2/3 од 

поднесените апликации се отфрлени. Истовремено, бројот на жалби по кои 

постапувал владиниот агент се прикажани во следниот графички приказ, 

додека владиниот агент постапувал за истиот период во 354 случаи. 

 

Графички приказ бр. 11. Број на жалби по кои постапувал владиниот 

агент 

 
 
Поаѓајќи од податоците кои претходно ги презентиравме, со цел 

утврдување на ставот и мислењето на интервјуираните, го поставивме 

следното прашање: Според Ваше мислење, како би ја оцениле разликата меѓу 

бројот на поднесени апликации наспроти бројот на отфрлени апликации? 

Според Вас, на што се должи тоа? 

Одговорите на ова прашање може да се видат во следниот табеларен 

приказ: 

 

                                                           
29 Министерство за правда на Република Македонија: Годишен извештај за работата на 

владиниот агент на Република Македонија и анализа на предметите и постапките пред 

Европскиот суд за човекови права за 2011 година, март 2011, достапен на www.justice.gov.mk. 
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Табела бр. 4.  Број на поднесени наспроти отфрлени апликации 

- На разлика во домашното законодавство. 

- Како што кажав претходно недоволно се познава неговата надлежност; 

- Недоволно познавање на практиката на ЕСЧП;  

- Непознавање на новите правила на Судот како резултат на Протоколот бр.14; 

-  Промена на пристапот на Судот за одредените нови критериуми за 

прифатливост што е резултат на Протоколот бр.14; 

- Недоволно запознавање на постапката пред Судот во Стразбур; 

- Не би можела да проценам бидејќи не ми е позната статистиката на ЕСЧП; 

- Нестручност и неинформираност на апликантот; 

- Немам став; 

- Навистина се бројни причините. Некои се однесуваат на неквалитетните 

апликации, други на неоснованите импресии на граѓаните, а понекогаш и на 

адвокатите дека нивното прашање може основано да успее да се процесуира 

понатаму, а можеби дел се и на потребата за рационализација на работата на 

ЕСЧП кој има огромен наплив на предмети од бројни држави, а Судот би 

сакал да биде поефективен; 

- Немам податоци колку апликации се поднесени, а колку се отфрлени; 

- Не сум компетентна за тоа многу, бидејќи не работам на тие апликации. 

Мислам дека сè зависи од стручноста на апликантот - адвокат или друго 

правно лице; 

- Односот е на ниво на европскиот просек. Причините може да бидат различни, 

но се чини дека во нивната суштина лежи недоволното познавање на 

постапката пред ЕСЧП, и опсегот на правата кој ги штити ЕКЧП и ЕСЧП. 

 
Од одговорите кои се презентирани може да се констатираат неколку 

објаснувања за тоа, што е причината меѓу поднесени и отфрлени апликации, 

од кои за нас особено се значајни следниве одговори: 

- Недоволно познавање на практиката пред Судот; 

- Промена на правилата со Протоколот бр.14;  

- Нестручност и неинформираност на апликантот; 

- Информираност и убеденост на адвокатите.  

 

3. Влијанието на пресудите против Република Македонија низ 

призмата на стручната јавност 

  

Од испитаниците (опфатени со истражувањето) беше побарано да го 

оценат влијанието на пресудите на ЕСЧП врз заштитата на човековите права 

во Република Македонија, при што на ова прашање одговориле 10 

испитаници. Од добиените одговори може да се констатира дека најголем дел 

од испитаниците укажале дека пресудите на ЕСЧП влијаат преку промена на 

регулативата (пет испитаници). На пример, еден испитаник укажал дека се 

промениле ЗПП, ЗКП, Закон за судовите, се донел Закон за граѓанска 

одговорност за клевета и навреда и сл. 

                                                           
 Катерина Крстевска  
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Според оцената на друг испитаник, искуствата се хетерогени т.е., од 

една страна, има позитивни промени во Република Македонија (на пример, 

судењето во разумен рок), но, од друга страна, има и „посензитивни 

предмети― каде има политичка, а не правна завршница (на пример, предметот 

Радко и регистрирањето на црквата на Јован Вранишковски).  

Интересен е одговорот на еден испитаник, кој отстапува од претходно 

дадените одговори, со тоа што потенцирал „Немаат до денес некое влијание, 

се прифаќаат како нужно зло, има одбојност―. Во овој правец се движи и 

одговорот на испитаникот според кој во голема мера пресудите не влијаат врз 

заштитата на човековите права во Република Македонија, за што испитаникот 

дава и неколку примери (Паричните побарувања бавно се исплаќаат; Некои 

значајни промени во регулативата допрва се очекуваат; Политиката и 

практиката продолжуваат со ист пристап како и порано, иако има можност за 

промена; Влијание не постои зошто пресудите не се извршуваат како, на 

пример, пристапот кон притворот). 

Но, постојат и други, „попозитивни― мислења. Така, еден испитаник го 

идентификувал влијанието на пресудите на ЕСЧП со пресудите на домашните 

судови, а друг, пак, навел дека законите во Република Македонија во најголем 

дел се сообразени со правото на Европската Унија. 

Во делот на влијанието на пресудите против Република Македонија 

истражувачкиот тим имаше за цел да дојде до сознание и каков е ставот на 

стручната јавност (испитаниците) и во однос на: 1. која пресуда против 

Република Македонија е особено значајна? и 2. која пресуда во која е 

утврдено повреда на ЕКЧП од страна на Република Македонија укажува на 

најсериозни недостатоци во заштитата на правата на човекот во државата?   

Седум испитаници го дале своето видување по однос на тоа која 

пресуда против Република Македонија е особено значајна. Еден испитаник 

истакнал дека нема посебно мислење за предметното прашање, а друг, пак, 

напомнал дека нема таква пресуда. Исто така, еден испитаник со жалење 

нотира дека постојат пресуди кои може да влијаат врз заштитата на 

човековите права во Република Македонија (како основа за промени во 

политиката и практиката), но, сепак, тоа не се случува, бидејќи тие пресуди 

уште не се извршени. 

Другите испитаници ги предочија следниве пресуди: 

- Ел-Масри против Македонија - каде за првпат било одлучено за 

повреда на правото од материјален аспект, 

- Паризов против Македонија - бил изменет Законот за судовите во 

правец на овозможување на ефективно домашно правно средство за 

заштита на правото за судење во разумен рок (по иницијатива на 

владиниот агент), 

- Пресудите од групата Атанасовиќ и други против Република 

Македонија - била констатирана повреда на правото на судење во 

разумен рок од членот 6 од ЕКЧП, а во некои од нив и повреда на 

членот 13 од ЕКЧП, односно правото на ефикасен правен лек в.в. со 

членот 6 од ЕКЧП, односно правото на судење во разумен рок 

(пресудите предизвикале промени во законодавството во делот на 
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забрзување на домашните судски постапки, ја зголемиле свеста за 

значењето на ова право, довеле до промени во законодавството и во 

делот на воведување на домашно правно средство за заштита на 

правото на судење во разумен рок, како и до судска практика која 

обезбедила ова правно средство и во практиката на ЕСЧП да се здобие 

со епитетот на „ефикасно―, на пример, одлука Аџи Спирковска и 

други против РМ). 

Еден испитаник во својот одговор не се фокусирал само на некои 

актуелни прашања, како што се ПОА - Вранишковски (резултирало со 

промена на Законот за верски заедници и религиозни групи, кој и во таа 

верзија бил критикуван од Венецијанската комисија); Пресудите кои се 

однесувале на судење во разумен рок (а според испитаникот - сè уште има 

такви предмети); Состојбата по однос на лустрацијата (за која ЕСЧП сè уште 

не се произнел, но според сознанијата на испитаникот има повеќе предмети 

кои се земени на разгледување), туку укажал и на идни можни апликации 

против Република Македонија (забраната кон Ромите да ја напуштат 

територијата на РМ). 

На второто прашење (која пресуда во која е утврдено повреда на 

ЕКЧП од страна на Република Македонија укажува на најсериозни 

недостатоци во заштитата на правата на човекот во државата) одговориле 6 

испитаници. Пресуда во која е утврдена повреда на ЕКЧП од страна на 

Република Македонија, а која укажува на најсериозни недостатоци во 

заштитата на правата на човекот во државата, според двајца испитаници е 

пресудата Јашар против Република Македонија.  

Според едниот испитаник, во оваа пресуда е констатирана повреда на 

членот 3 од ЕКЧП поради отсуството на ефикасна истрага на Јавното 

обвинителство по наводите на апликантите за наводно нечовечко постапување 

од страна на полицијата, што укажува на системски пропуст во 

законодавството и константна практика на Јавното обвинителство и 

Министерството за внатрешни работи по однос на кривични пријави против 

припадниците на МВР. Дополнителен проблем, според испитаникот, во овој и 

други слични предмети е фактот дека апликантите се припадници на ромската 

заедница (па во постапките учество зема и Европскиот центар за заштита на 

нивните права). 

Другиот испитаник посочува на групата на предмети Јашар и други 

против Република Македонија, во делот на повреда на членот 3 од ЕКЧП 

поради отсуство на ефикасна истрага во случаи на наводи за тортура и 

нечовечно однесување и постапување од страна на Н.Н. лица - полициски 

службеници. Испитаникот потенцира две работи, прво - во сите предмети од 

групата е констатирана истата, односно горенаведената повреда на ЕКЧП, и 

второ - актот дека станува збор за повеќе предмети од ист вид со иста повреда 

и релативно слични фактички околности укажува на системски проблем на 

отсуство на ефикасни истраги во случаи на наводи за „тортура― од страна на 

полициски службеници. 

На овие две укажувања може да се надоврзе мислењето на уште еден 

испитаник, кој, исто така, посветува внимание на пресудите за членот 3 од 
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ЕКЧП (неспроведување на ефективна истрага врзана за постапување на 

полициските службеници спрема граѓаните за членот 3 од ЕКЧП), но и на 

пресудите врзани за притворот и независноста во судството. 

Што се однесува до другите испитаници, седум испитаници не дале 

одговор, двајца испитаници се изјасниле дека немаат сознанија по 

предметното прашање, а еден испитаник очекува дека во иднина ќе се 

утврдуваат најсериозните недостатоци и тоа за лустрацијата, за повредата на 

слободата на изразување на новинарите во врска со настаните од 24 декември 

и сл. 

 

4. Некои дилеми што треба да се отворат но можеби повеќе треба 

да се затворат

 

Во Велика Британија се појавија и критики дека ЕСЧП го нарушува 

суверенитетот на државата и дека се меша во одредени работи што би требало 

да му бидат оставени на Парламентот.
30

 Некои британски парламентарци и 

коментатори побарале Велика Британија да размисли за кршење на 

преземените договорни обврски или за повлекување од ЕКЧП.
31

 Оттука, 

истражувачкиот тим се интересираше какви се ставовите на  испитаниците 

дали за вакво нешто би можело да почне да се размислува и во Република 

Македонија. Една група на испитаници експлицитно смета да, друга гупа е 

ескплицтно против, а трета група на испитаници одговара со - засега не, но 

остава можност. Еден од испитаниците кои смета дека може да почне да се 

размислува во таков правец во Македонија истакнува и дека „и постои реална 

основа― бидејќи „има пресуди кои се мошне нелогични и непоимливи за 

нашите сфаќања и традиции, а дел го нарушуваат и суверенитетот―. Од друга 

страна, еден од испитаниците, опфатени во рамките на истражувањето, кој 

експлицитно се спротивставува на таквото размислување ќе го истакне 

следново:  

Таман работа. Македонија треба, пред сè, одново да ги постави 

базичните стандарди на заштита на човековите права (во 

практика да ги оживотвори мислам, бидејќи од аспект на 

позитивно право многу од тоа веќе постои), бидејќи тој процес 

драстично регресираше во последните години. Потоа, да се обиде 

да надгради сè она што од Македонија се бара како европска 

држава од аспект на адаптација и примена на acquis 

communautaire. 

Мора да се нотира дека фактот дека меѓу дел од стручната јавност 

постојат размислувања во насока на тоа дали Македонија треба да се повлече 

од ЕКЧП, особено што станува збор за европска држава со стратешка цел 

членство во ЕУ и НАТО претставува еден вид на изненадување. 

                                                           
 Марија Миленковска 
30 Види: Donald Alice, Gordon Jane and Leach Philip, The UK and the European Court of Human 

Rights, Human Rights and Social Justice Research, Institute London Metropolitan University, 2012, p. 

187.  
31 Ibid.  
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5. Пресуди против Република Македонија: анализа и извршување 

5.1. Право на живот

 

Анализата на практиката на Европскиот суд за човекови права 

покажува дека Судот експлицитно и константно укажува дека „првата 

реченица од членот 2 на ЕКЧП ја обврзува државата не само да се воздржува 

од намерно и незаконско одземање на животот туку и да преземе одредени 

активности и мерки во насока на заштита на правото на животот на секој во 

рамките на нејзината јурисдикција―.
32

ЕСЧП идентификува негативен и 

позитивен аспект на правото на живот 

Правото на живот, на начинот на којшто е формулирано во членот 2 од 

ЕКЧП, и наметнува на државата негативна обврска да се воздржува од 

намерно и незаконско лишување од живот (негативен аспект на правото на 

живот). Лишувањето од живот од страна на државата е дозволено само во 

исклучителни околности коишто се таксативно набројани во вториот став од 

овој член. Правото на живот, исто така, и наметнува на државата и позитивна 

обврска, односно бара од државата да преземе одредени активности во насока 

на заштита на животот (позитивен аспект на правото на живот). Денес, и во 

теоријата и практиката речиси никој не спори дека членот 2 од ЕКЧП и 

наметнува позитивна обврска на државата (обврски од материјален и 

процедурален карактер) да го заштити животот на секој во нејзина 

јурисдикција. Меѓутоа, сериозни дебати се водат во делот на нејзиниот 

опсег.
33

 Кога се зборува за опсегот на позитивнта обврска на државата од 

членот 2 од ЕКЧП, секако, дека треба да се напомни дека ЕСЧП експлицитно 

ќе укаже дека позитивната обврска на државата да преземе мерки и 

активности со цел да го заштити животот на едно лице во нејзина 

јурисдикација не треба да се толкува на начин да наметнува обврска врз 

државата да ја спречи секоја можност за насилство.
34

  

 

5.1.1. Негативен аспект 

Државата, што логично подразбира и Република Македонија, е должна 

да се воздржува од арбитрарна употреба на лентална сила. Државата може да 

употреби сила, што може да резултира (ненамерно) со лишување од живот 

„само ако таа е апсолутно неопходна за остварување на една од целите 

утврдени во став 2 од членот 2 од ЕКЧП―
35

(одбрана на кое било лице од 

незаконско насилство; законско лишување од слобода или спречување бегство 

на лице притворено во согласност со законот и законско спречување немир 

или бунт). Потребно е да се потенцира дека ЕСЧП применува строг и 

рестриктивен пристап при оцена на неопходноста. Државата може да 

                                                           
 Марија Миленковска 
32 Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 115, Reports of Judgments and Decisions 1998-

VII; L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1998-II.   
33 Види, на пример: Marija Milenkovska, The Protection of the Right to Health under Article 2 of the 

European Convention on Human Rights, Mediterranean Journal of Social Science, Special Issue, 

Vol.3, No.10, July 2012, pp. 126-127.  
34 Trapeznikova v. Russia, no. 21539/02, § 73, 11 December 2008. 
35 Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, §175, ECHR 2011 (extracts). 



36 

употреби сила којашто е асполутно неопходна во согласност со стандардите 

на едно демократско општество и, особено, употребената сила мора да биде 

стрикно пропорционална на постигнување на целите утврдени со став 2 од 

членот 2.
36

 Судот при утврдување повреда на членот 2, особено кога станува 

збор за намерна употреба на смртоносна сила, мора да ги има предвид не само 

акциите на државните органи кои практично ја употребиле силата туку и 

другите околности, вклучително и планирањето и контролата на акцијата.
37

  

Државата може да биде одговорна за незаконско лишување од живот 

(во рамките на негативниот аспект на членот 2 од ЕКЧП), само ако се докаже 

без основано сомневање дека лицето било убиено од страна на нејзините 

органи (безбедносни сили). ЕСЧП за целите на ЕКЧП воспоставува стандард 

на докажување - без основано сомневање.
38

  

 

5.1.2. Позитивен аспект   

Мовбрај (2004), во неговата книга, го анализира развојот на 

позитивните обврски за државата од ЕКЧП од страна на ЕСЧП. Во тој 

контекст, тој ја анализира и практиката на Судот и во делот на правото на 

живот и забележува дека членот 2 од ЕКЧП на државата и ги наметнува 

следниве позитивни обврски: 1. планирање и контрола на операциите на 

безбедносните сили; 2. заштитни полициски мерки (државните органи се 

должни да преземат мерки и активности со цел заштита на секој од лишување 

од живот како од страна на државните органи така и од страна на 

поединците); 3. медицинска заштита (државата е должна да обезбеди 

одредени медицински услуги); и 4. истражување на убиствата (Mowbray; 

2004,7-41). На слична позиција е и Корф. Тој, исто така, идентификува 

позитивни обврски што произлегуваат за државата од членот 2 од ЕКЧП, 

вклучително и: 1. заштита на правото на живот со закон; 2. спроведување на 

ex post facto истрага; 3. обврска да се заштити животот во други околности, 

односно обврска да се заштити животот од ризиците по животната средина 

опасни по живот; 4. заштита на индивидуите од напади на други; 5. 

спречување на притворените лица да извршат самоубиство; 6. заштита од 

несоодветен медицински третман;
39

 Харис, О’Бојл и Варбрик (2009, 37-56)  

идентификуваат неколку елементи (обврски) на позитивната обврска
40

 на 

                                                           
36 Ibid, параграф 176.  
37 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, § 150, Series A no. 324.  
38 Ülkü Ekinci v. Turkey, no. 27602/95, § 142, 16 July 2002.  
39. Види: Douwe Korff. (2006). The right to life, A guide to implementation of  Article 2 of the 

European Convention on Human Rights, Human Rights Handooks No.8. 1st edition, Council of 

Europe. 
40 Меѓународниот центар за правна заштита на правата на човекот (INTERIGHTS) во 

Прирачникот за правници – Правото на живот од ЕКЧП (член 2) од 2008 година, позитивните 

обврски на државата од членот 2 ги дели на материјални (заштита на правото на живот со закон, 

позитивни чекори да се заштити животот на индивидуите чијшто живот е изложен на ризик, 

лица кои се изложени на ризик или убиени од други во притвор, заштита на лицата од заканите 

од животната средина и опасни активности, права на медицинска заштита) и процедурални 

обврски (да се спроведе ефикасна истрага). Види: Interrghts Manuel for Lawyers, The Rights to 

Life under ECHR (Article 2), London, 2008, стр. 65- 82. 
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државата да го заштити животот, и тоа: 1. обврска да се заштити правото на 

живот со закон (кој примарно подразбира воспоставување ефикасна правна и 

управна рамка поради одвраќање од извршување на некое кривично дело, 

засилена со механизам за спроведување на законот);  2. превентивни мерки со 

цел заштита на животот; 3. здравствена грижа и други социјални услуги; 4. 

процедурална обврска за спроведување на истрага и примена на обврските за 

заштита на животот во нефатални случаи (доброволен абортус, недоброволен 

абортус и други штетни акти). Јанис, Кеи и Бредли размислуваат слично (иако 

тие различно ги систематизираат).
41

  

Имајќи ја предвид постојната литература, како и анализата на 

пресудите на ЕСЧП направена за потребите на истражувањето може да се 

констатира дека позитивните обврски од членот 2 од ЕКЧП може да се 

разгледуваат систематизрани во неколку групи.  

 

5.1.3. Усогласување на националното законодавство со ЕКЧП 

Примарна обврска на државата е да го заштити животот со 

воспоставување ефикасна правна и административна рамка со цел спречување 

за извршување на кривични дела против некое лице.
42

 Националното 

законодавство на државата мора да обезбеди ефикасна заштита на животот на 

секој во нејзина јурисдикција од сите ризици, вклучително и тие за чие 

настанување државата само непосредно придонела.
43

 Таа е должна да го 

инкриминира секое лишување од живот (секое сторување или несторување 

коешто придонело кон лишување од живот) надвор од исклучоците 

предвидени со став 2 од членот 2, како и „да обезбеди систем на адекватна и 

ефикасна заштита против арбитрарност и злоупотреба на сила―
44

од страна на 

полицијата. Истовремено, домашната правна рамка мора да биде дизајнирана 

на начин да им дава на лицата, кои го спроведуваат законот, јасни начела и 

критериуми за употреба на сила,
45

 како и да гарантира спроведување на 

ефикасна истрага во случај на сомнителна смрт. Правната рамка треба да биде 

поддржана со механизам за спроведување на законот со цел превенција, 

сузбивање и санкционирање на прекршувањето на овие одредби.
46

 

 

5.1.4. Планирање и контрола на безбедносните операции  

Операциите за спроведување на законот треба да бидат планирани и 

контролирани на начин на којшто, до најголема можна мера, ќе се 

минимизира употребата на лентална сила или инцидентна загуба на живот.
47

 

                                                           
41 Види: Mark W. Janis, Richard S. Key, Antony W. Bradley, European Human Rights Law, text and 

materials, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 130 -161.  
42 Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 89, ECHR 2004-XII.  
43 Види на пример: Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII; Budayeva and Others 

v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, ECHR 2008 (extracts).  
44 Wasilewska and Kałucka v. Poland, nos. 28975/04 and 33406/04, § 45, 23 February 2010.  
45 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, §93-102,  ECHR 2005-VI.  
46Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 115, Reports of Judgments and Decisions 1998-

VII.  
47 Bubbins v. the United Kingdom, no. 50196/99, §136, ECHR 2005-II (extracts) 
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5.1.5. Превентивни мерки на државата со цел да се заштити 

животот 

Членот 2 од ЕКЧП „може во одредени прецизно дефинирани 

околности да наметне позитивна обврска на властите да преземат 

превентивни оперативни мерки со цел да ја заштитат индивидуата чиј 

живот е во опасност од криминални активности на друга индивидуа―.
48

 

Државата е должна да преземе соодветни превентивни мерки да го заштити 

животот на секоја индивидуа во нејзина непосредна јурисдикција (притвор, 

затвор и сл.) од реален и непосредн ризик што доаѓа од криминални 

активности на друга индивидуа. Практиката на ЕСЧП покажа дека „има 

генерални мерки и превентивни чекори коишто и се достапни на државата со 

цел да се заштити животот од таа категорија на лица дури од нив самите (да се 

намалат можностите за самоповредување) без да се повреди личната 

автонимија―.
49

 Позитивната обврска на државата да преземе превентивни 

мерки да го заштити животот не е ограничена само на лицата во нејзина 

непосредна јурисдикција. Таа е должна да го заштити животот на секој во 

нејзина јурисдикција, што значи и на тие коишто не се во нејзина непосредна 

надлежност (притвор, затвор). За да се утврди одговорноста на државата за 

кршење на нејзината позитивна обврска да преземе соодветни превентивни 

мерки за да го заштити животот на едно лице од криминални активности на 

друга индивидуа мора да бидат исполнети два услова, и тоа:  

1. мора да се установи дека властите знаеле или требале да знаат дека 

(во тоа време) постои реален и непосреден/неизбежен ризик по животот на 

конкретна индивидуа или индивидуи од криминални акти на трета страна; 

2. мора да се утврди, исто така, дека властите не презеле сè што 

можело да се очекува во рамките на нивните надлежности, со цел да се 

избегне ризикот по животот.
50

 

Позитивната обврска на државата да го заштити животот од членот 2 

од ЕКЧП се јавува во голем број различни контексти (во секторот на јавното и 

приватното здравство, во делот на безбедноста на јавниот простор
51

 и др.) 

разгледани од Судот досега.
52

Опсегот на оваа обврска постојано се проширува 

и како што ќе констатира ЕСЧП таа „треба да се толкува на начин што ќе се 

применува во контекст на секоја активност, јавна или не, со која се загрозува 

правото на живот―.
53

 

 

5.1.6. Ефикасна истрага во случај на сомнителна смрт  

Обврската да се заштити животот во согласност со членот 2 читана 

заедно со општата обврска на државата од членот 1 на Конвенцијата да му ги 

                                                           
48 Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 115, Reports of Judgments and Decisions 1998-

VII. 
49 Renolde v. France, no. 5608/05, § 83, ECHR 2008 (extracts).  
50 Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 116, Reports of Judgments and Decisions 1998-

VII. 
51 Види: Banel v. Lithuania, no. 14326/11, 18 June 2013.  
52 Ciechońska v. Poland, no. 19776/04, §62, 14 June 2011.  
53 Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 71, ECHR 2004-XII.  
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обезбеди, на секој во рамките на нејзината јурисдикција, правата и обврските 

дефинирани со Конвенцијата имплицитно бара дека треба да има одредена 

форма на ефикасна официјална истрага кога индивидуи биле убиени како 

резултат на употреба на сила од страна на државните органи.
54

 Подоцна, 

Судот, оваа обврска на државата ја прошири на сите случаи на лишување од 

живот
55

 (без оглед на тоа дали станува збор за лишување од живот од страна 

на државните органи или не, или дали станува збор за намерно или ненамерно 

убиство), дури и на случаите кога дефинитивно не е установено дека едно 

лице било незаконски убиено.
56

 

ЕСЧП не утврдува каква форма (стандардна, единствена) треба да има 

истрагата и прифаќа дека таа може да варира во зависност од околностите на 

секој посебен случај,
57

како и законодавството на државата. Меѓутоа, утврдува 

дека формата на истрагата треба да биде таква за да се реализра „нејзината 

основна цел – да обезбеди ефикасна имплементација на домашните закони 

коишто го штитат правото на живот и, во случаите што инволвираат државни 

агенти или тела, да обезбеди нивна одговорност за смртните случаи коишто се 

случиле во рамките на нивната надлежност (одговорност)―.
58

 

Членот 2 од ЕКЧП не пропишува единствена форма на истрага, ниту, 

пак, ЕСЧП утврдува исцрпна листа (check-list) на постапки или чекори што 

државата мора да ги преземе при истрага на сомнителна смрт. Меѓутоа, Судот 

во текот на неговото работење утврдува низа институционални елементи и 

процедурални обврски што се задолжителни за државата во текот на 

истрагата: 

1. лицата (телата) надлежни за спроведување на истрагата треба да 

бидат независни [од почеток до крај на истрагата
59

] од оние што се 

инволвирани во настаните [што подразбира не само отсуство на хиерархиска 

или институционална поврзаност туку и практична независност,
60

 

вклучително и отсуство дури и на индиректна поврзаност
61

]; 

2. истрагата мора да биде „ефикасна на начин да доведе до 

детерминирање на фактот дали употребената сила во вакви случаи во 

согласност со околностите била оправдана и до идентификување и казнување 

на одговорните, што во ситуација и кога сторителот не е идентификуван по 

автоматизам не подразбира неефикасна истрага―.
62

 Судот нагласува дека тука 

                                                           
54 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, § 161, Series A no. 324.  
55 Така, во случајот Ерги против Турција Судот ќе нагласи дека обврската на државата да 

спроведе официјална ефикасна истрага не се однесува само на случаите во кои е установено 

дека убиството било извршено од страна на државните органи.   
56 Види: Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV. 
57 Velikova v. Bulgaria, no. 41488/98, § 80, ECHR 2000-VI.  
58 Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, §94, 4 May 2001.  
59 Види на пример Brecknell v. the United Kingdom, no. 32457/04, 27 November 2007.  
60 Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, § 95 4 May 2001 
61 Ibid, para. 114.  
62Види: Juliet Cevalier-Watts, Effective Investigations under Article 2 of the Euroean Convention on 

Human Rights: Securing the Right to Life or Onerous Burden on a State, Oxford Journals, European 

Journal of International Law, Volume 21, Issue 3, p. 701-721. 
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станува забор за обврска којашто не се состои од резултати туку од средства.
63

 

Тоа од своја страна им наметнува обврска на властите да ги преземат сите 

неопходни чекори [во зависност од конкретните околности на секој случај] 

што им стојат на располагање со цел да обезбедат докази за инцидентот. 

Заклучокот од истрагата мора да се базира на објективна и независна анализа 

на сите релевантни елементи.
64

 

3. истрагата мора да започне брзо и мора да се спроведе во разумен 

рок;
65

 

4. истрагата мора да биде транспарентна и на семејството на жртвата 

мора да му се даде можност да се вклучи.
66

 

 

5.1.7. Основна медицинска заштита 

Во случајот Кипар против Турција, ЕСЧП укажал дека:  

...може да се покрене прашање под членот 2 од Конвенцијата каде 

што е покажано дека властите на државите потписнички го 

изложиле на ризик животот на индивидуата со 

неовозможување/бранење медицинска помош што тие ја 

предвиделе како, генерално, достапна до популацијата.
67

 

 

Ако подетално се анализира оваа констатација на Судот може да се 

изведат неколку генерални заклучоци: 1. Судот преку екстензивно толкување 

на членот 2 од ЕКЧП (позитивниот аспект на овој член) ја прошири 

позитивната обврска на државата да го заштити животот и во делот на 

здравствената заштита; 2. државата има обврска одредено ниво на здравствена 

заштита да го предвиди како генерално достапно до популацијата; 3. државата 

има слобода на одлучување во однос на нивото на здравствена заштита што ќе 

ја предвиди генерално достапно до популацијата (Судот не навлегува во 

пропишување на стандарди); и 4. државата може да биде повикана на 

одговорност ако се докаже дека не ги применила стандардите коишто самата 

ги пропишала, односно ако на одредено лице му била укажана медицинска 

помош што државата ја предвидела како генерално достапна до популацијата.  

ЕСЧП постојано повторува дека сторување или пропуст на 

надлежните власти во сферата на здравствената заштита во одредени 

околности може да доведе до нивна одговорност во согласност со 

позитивниот аспект на членот 2.
68

 Државата е должна во своето законодавство 

да воспостави одредби коишто ќе претставуваат високи професионални 

стандарди за здравствените работници . Позитивната обврска од членот 2 бара 

од државата да донесе регулатива којашто ги обврзува болниците, било 

државните или  приватните, да усвојат соодветни мерки за заштита на 

                                                           
63 Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, §96, 4 May 2001.  
64 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, §113, ECHR 2005-VI.  
65 Види: Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, §97, 4 May 2001. 
66 Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, §95-98, 4 May 2001.  
67 Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, § 219, ECHR 2001-IV.  
68 Byrzykowski v. Poland, no. 11562/05, § 104, 27 June 2006.  
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животот на нивните пациенти,
69

 како и да воспостави ефикасен и независен 

судски систем за да може да се утврди причината за смртта на пациентите 

било во јавниот или во приватниот сектор и одговорните да се казнат.
70

 Тука е 

важно да се потенцира дека анализата на пресудите на ЕСЧП покажува дека 

во случај на медицинска грешка, т.е. кога повредата на животот е направена 

ненамерно членот 2 од ЕКЧП не бара покренување кривична постапка во секој 

случај.  

На крајот од овој дел накратко треба да се нотира и следново. Прво, во 

делот на правото на здравствена заштита во рамките на правото на живот 

посебно треба да се нагласи дека државата е должна да обезбеди навремена и 

адекватна медицинска заштита на сите лица во нејзина непосредна 

надлежност (притвор, затвор), а однесувањето на ЕСЧП во одредени случаи 

сугерира и обврски на државата во делот на информирање на јавноста со цел 

справување со ризиците по здравјето
71

 и спречување на ризици по здравјето на 

индивидуите, вклучително и нивно советување како да ги избегнат.
72

 Второ, 

правото на живот не подразбира и право на соодветен животен стандард.
73

 

 

5.1.8. Случај: Сашо Ѓоргиев против Република Македонија 

Во овој случај апликантот бил погоден од куршум во градите, испукан 

од страна на полициски резеревист (Р.Д.), во бар во Скопје. Настанот се 

случил во jануари 2002 година. Според медицинската 

документација(медицинската потврда од 12 септември 2002 година, издадена 

од Клиничкиот центар „Скопје―) апликантот итно бил примен во „тешка 

општа состојба―.
74

Тој претрпел тешки телесни повреди со витална загрозеност 

и трајни последици. Полицискиот резервист, којшто го испукал куршумот 

намерно и во алкохолизирана состојба(според Судот), од страна на 

надлежниот Основен суд во Скопје, во 2003 година, бил прогласен за виновен 

за тешки дела против општата сигурност и осуден на две години затвор. На 6 

јуни 2008 година тој започнал да ја издржува казната, а на 23 јуни 2008 година 

била повторена постапката и на 12 март 2009 година полицискиот резервист 

повторно бил прогласен за виновен и осуден на казна затвор во траење од две 

години заменета за четири години условно.  

Во 2002 година апликантот повел граѓанска постапка против државата, 

односно против Министерството за внатрешни работи (МВР). Тој барал да му 

биде надоместена материјалната и нематеријалната штета што ја претрпел 

како резултат на повредата сторена од страна на полицискиот резервист. 

Барањето за одговорност, меѓу другото, го аргументирал со тоа што: 1. 

Полицискиот резервист Р.Д., наместо да биде на должност во полициска 

                                                           
69 Ibid.  
70 Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, § 49, ECHR 2002-I.  
71 Види: Colak and Tsakiridis v. Germany, nos. 77144/01 and 35493/05, 5 March 2009.  
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станица, го застрелал во барот и 2. Полицискиот резервист го искористил 

службениот пиштол и бил во униформа.
75

  

Надлежниот суд во Македонија, го утврдил следново:  

„-  меѓу 7,30 часот попладне на 5 јануари 2002 и ,7,30 утрото на 6 

јануари 2002 година Р.Д. бил на должност во полициска станица во 

Скопје;  

-  му била дадена службена задача – стража, меѓу полноќта на 5 

јануари и 1 часот наутро и меѓу 6 часот и 7 часот наутро на 6 

јануари 2002 година;  

- после 1 часот наутро на 6 јануари 2002 година, наместо да се 

врати во полициска станица, Р.Д. отишол во барот по своја волја, 

без, за тоа, да го информира неговиот претпоставен или одговорен 

службеник;  

-  тој бил во униформа и го носел службениот пиштол;  

-  во барот, во присуство на други гости и под дејство на алкохол, 

го испукал пиштолот и го погодил жалителот кој бил пред него на 

растојание од околу 1,5 м.;  

-  жалителот претрпел штета како резултат на дејството на 

Р.Д―. 
76

 

 

Меѓутоа, Судот, повикувајќи се на Законот за облигациони односи, 

одлучил дека не се исполнети условите Министерството за внатрешни работи 

да биде повикано на одговорност. Во согласност со Судот МВР може да биде 

повикано на одговорност ако: 1. штета е нанесена од службено лице 

(овластено службено лице); 2. штета е претрпена од физичко или правно лице; 

3 штета е нанесена од страна на службено лице во извршување на неговите 

или нејзините должности.
77

Ако штетата е нанесена надвор од неговите 

службени должности, мора да има каузална врска меѓу извршувањето на 

надлежноста или самата надлежност. Оттука, во конкретниот случај Судот 

оценил дека нема одговорност на државата за нанесената штета, туку дека 

жалителот може да бара надоместок на штета од полицискиот резервист 

којшто го испукал куршумот. Имено, Судот заклучил дека:  

„- Р.Д. не бил во барот во службено својство...така што штетата 

не е поврзана со извршувањето на надлежностите на 

Министерството, иако била нанесена во времето кога Р.Д. 

требало да биде на служба. Во критичното време и место, Р.Д. не 

постапувал во службено својство, туку како приватно лице, без 

оглед на фактот што тоа било во работно време, тој бил во 

униформа и го искористил службениот пиштол. Р.Д. е одговорен за 

преземеното дејство и нанесената штета. Нема каузална врска 

меѓу неговото дејство и неговата должност... Фактот дека (Р.Д.) 

бил во униформа и го искористил службениот пиштол не значи, 
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само по себе, дека тој постапувал во службено својство. Р.Д. не го 

искористил пиштолот во врска со извршувањето на неговите 

задачи, туку како гостин во барот... Во времето кога била 

нанесена штетата, Р.Д. како полициски резервист, бил возрасен и 

обучен да користи пиштол. Тужениот, како сопственик на 

пиштолот, е ослободен од одговорност, во согласност со членот 

163 став 2 од Законот за облигационите односи, со оглед на 

фактот дека штетата била нанесена само како резултат на 

дејството на неговите агенти што не можело да се предвиди ниту 

да се спречат последиците или да се отстранат―.
78

 

 

Апликантот се жалел до повисокиот надлежен суд (Аплациониот суд 

Скопје), но тој ја одбил неговата жалба. Во 2006 година Врховниот суд го 

одбил барањето за ревизија.  

Апликантот поднел жалба до ЕСЧП. Тој, меѓу другото, се жалел дека 

бил жртва на дејство опасно по животот преземено од страна на овластено 

службено лице, односно дека државата (Македонија) го повредила членот 2 од 

ЕКЧП (право на живот). Апликантот во апликацијата тврдел дека државата 

треба да се смета за одговорна за незаконското дејство на Р.Д. и фактот што 

тој е одговорен во согласност со кривичното законодавство не ја ослободува 

државата од нејзината одговорност во однос на нанесената штета од негова 

страна.  

ЕСЧП, прво, се соочил со прашањето дали е надлежен да ја разгледува 

апликацијата, односно дали апликацијата е допуштена. Дали доколку во 

конкретен случај силата употребена од страна на државата не прдизвика смрт 

на жртвата случајот може да се разгледува во согласност со членот 2 од 

ЕКЧП? Дали, (како што тврдела РМ) во конкретниот случај апликантот не ги 

искористил сите домашни правни лекови имајќи предвид дека тој не побарал 

надоместок од полицискиот резервист, наспроти советувањата од 

Првостепениот и Второстепениот суд да го стори тоа, и барал надоместок 

само во однос на претрпената штета не истакнувајќи ги наводите во врска со 

членот 2 од ЕКЧП? Во однос на првата дилема ЕСЧП ќе укаже дека тој и 

претходно разгледувал апликации во согласност со членот 2 од ЕКЧП иако 

жртвата на повредата не починала како резулатат на употребената сила. 

Практиката на ЕСЧП покажува дека само во исклучителни случаи лошиот 

физички третман од страна на државните агенти, кои не резултираат со смрт, 

може да претставуваат повреда на членот 2 од Конвенцијата.
79

 Во 

продолжение, Судот ќе констатира дека при оцената дали одреден случај (на 

употребена несмртоносна сила од страна на државни агенти) може да се 

разгледува во рамките на заштитата дадена со членот 2 од ЕКЧП, меѓу 

другото, треба да се имаат предвид и следниве фактори: 1. степенот и типот на 

употребената сила и 2. намерата и целта на користењето на сила.
80

 Во 
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конкретниот случај ЕСЧП прифаќа дека полицискиот резервист немал намера 

да го убие апликантот, но нагласува дека тоа што тој не бил лишен од живот е 

случајност. Во секој случај, тој заклучува дека „апликантот бил жртва на 

однесување кое, по самата своја природа, го ставило неговиот живот во 

опасност, иако во случајот тој преживеал―.
81

 Оттука, ЕСЧП е јасен дека членот 

2 од ЕКЧП може да се примени во конкретниот случај. ЕСЧП, исто така, ја 

разгледувал и дилемата во однос на искористеноста на домашните правни 

лекови). Тој не го прифатил приговорот на властите дека апликацијата не е 

допуштена бидејќи апликантот не ги искористил домашните правни лекови. 

Во однос на фактот дека апликантот пред домашните судови барал 

надоместок само во однос на претрпената штета не истакнувајќи ги наводите 

во врска со членот 2 од Конвенцијата, ЕСЧП ќе констатира дека тој факт „не е 

одлучувачки бидејќи целта на неговото барање, како и на неговата апликација 

до Судот, беше да се утврди одговорност на државата како таква―.
82

  

Анализата во претходниот параграф покажа дека апликацијата 

поднесена од страна на Сашо Ѓоргиев против Република Македонија во 

делот на членот 2 од ЕКЧП е допуштена. Оттука, ЕСЧП го разгледа и 

прашањето за одговорноста на државата во согласност со овој член. На 

почетокот, Судот, повикувајќи се на судската практика, укажа на генералните 

принципи што се применуваат кога се оценува одговорност на државата во 

согласност со членот 2 од ЕКЧП, вклучително и на позитивната обврска (во 

својот материјален и процедурален аспект) што произлегува за државата од 

овој член да преземе соодветни чекори да ги заштити животите на сите во  

нејзина јурисдикција. Ваквата обврска од државата примарно бара да 

воспостави законодавна и административна рамка којашто може да обезбеди 

ефикасна заштита на животот. Тоа, секако, подразбира и прецизно и 

внимателно дефинирање на исклучителните околности кога службените лица, 

коишто го спроведуваат законот, можат да употребат огнено оружје. Дали 

Република Македонија постапила во согласност со членот 2 од ЕКЧП во 

конкретниот случај? Дали има повреда на правото на живот?  

ЕСЧП, имајќи ги предвид сите околности во конкретниот случај, 

утврдил дека Република Македонија го повредила правото на живот во 

неговиот материјален аспект, а не се впуштила во оцена дали има повреда и на 

процедуралниот аспект од правото на живот. Но, Судот на што ја базирал 

ваквата пресуда? Прво, повикувајќи се на судската практика (Krastanov v. 

Bulgaria) тој потсетува дека „државата е директно одговорна за акти на 

насилство сторени од полициски службеници во извршувањето на нивните 

надлежности―.
83

 Меѓутоа, во случајот којшто е предмет на анализа 

полицискиот резервист дејството опасно по живот не го преземал при 

извршување на неговите надлежности. Тој не постапувал во службено 

својство. Дали тој факт исклучува каква било одговорност на државата? 

Случајот Сашо Ѓорѓиев против Република Македонија покажува дека 
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државата може да биде одговорна и за незаконските дејства на нејзините 

агенти преземени надвор од нивните службени должности. Меѓутоа, за да се 

утврди одговорност на државата во ваков случај Судот треба да ги оцени сите 

околности и да се разгледаат природата и околностите на однесувањето кое е 

во прашање.
84

 Во тој контекст, во конкретниот случај ЕСЧП ги нотира 

следниве факти:  

„... инцидентот се случил во текот на работното време на Р.Д. 

Нема сомнение дека Р.Д., во релевантното време, требало да биде 

на должност во полициската станица. Тој го напуштил неговото 

службено место без одобрение на неговите претпоставени и, во 

алкохолизирана состојба се впуштил во опасно однесување, 

доведувајќи го во ризик животот на апликантот. ... Р.Д. бил 

униформиран кога пукал во жалителот. Во такви околности, не е 

неразумно дека тој бил перцепиран од јавноста како агент за 

спроведување на законот. Понатаму, тој го застрелал апликантот 

користејќи го својот службен пиштол, што му бил даден од 

страна на надлежните органи―. 

 

Дали надлежните власти можеле објективно да ги предвидат настаните 

коишто се случиле во барот и однесувањето што е предмет на разгледување. 

Може да се соглaсиме дека не можеле. Дали државата треба да преземе 

соодветни активности (што како обврски произлегуваат од членот 2 од ЕКЧП) 

да превенира вакви настани? ЕСЧП ја разгледува оговорноста на државата за 

незаконските дејства на нејзините агенти преземени надвор од нивните 

службени должности и, меѓу другото, ќе нагласи дека државата: 1. мора да 

воспостави и ригорозно да применува систем на адекватни и ефективни 

заштитни мерки дизајнирани за спречување на таквите агенти, особено 

привремено мобилизирани резервисти, да го злоупотребат службеното оружје 

кое им е дадено во контекст на нивните службени должности;
85

 2. треба да 

воспостави високи професионални стандарди во рамките на нивните системи 

за спроведување на законот и да утврди дека лицата кои работат во тие 

системи ги исполнуваат бараните критериуми.
86

 Во продолжение, Судот 

посебно нагласува дека кога се опремуваат полициските сили со оружје, не 

само што мора да бидат дадени неопходните технички обуки, туку и 

селекцијата на агентите кои имаат дозвола да носат такво оружје мора да биде 

предмет на особена контрола.
87

 

Во случајот Сашо Ѓоргиев против Македонија ЕСЧП оценувал дали 

Македонија постапила во согласност со членот 2 на ЕКЧП со цел превенирање 

на дејството опасно по живот од страна на служебни лица (полиција) кои не 

постапуваат во служебно својство. Судот нотира дека националните власти не 

информирале за каква било регулатива, што уредува адекватни и ефективни 
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заштитни мерки, со цел спречување државни агенти, особено привремено 

мобилизирани резервисти, да го злоупотребат службеното оружје. Во тој 

контекс Судот го критикува членот 26 од Законот за внатрешни работи 

(којшто бил во сила во периодот релевентен за случајот) кој бара државните 

агенти, како што бил Р.Д., да ги извршуваат нивните обврски „во секое време, 

без оглед на тоа дали се или не се на службена должност―
88

, што повлекува и 

обврска постојано да носат оружје. Понатаму, ЕСЧП нотира дека државата, 

исто така, не информирала дали била направена каква било оцена од страна на 

националните органи во однос на тоа дали Р.Д. (полицискиот резервист) бил 

способен да биде регрутиран и вооружен со такво оружје кое може да доведе 

до инцидент, кој е во прашање. Во такви околности, Судот смета дека 

штетното дејство што Р.Д. го презел во барот мора да биде припишано на 

одговорната држава.
89

 

 

5.1.9. Одговор на Република Македонија на повредата на членот 2 

Врз основа на истражувањето не може да се тврди дека промените во 

законската и подзаконската рамка што го регулира постапувањето на 

полицијата, како и внатрешните работи се последица на повредата на ЕКЧП 

во случајот Сашо Ѓоргиев против Република Македонија . Сепак, треба да се 

укаже дека тие се чекор напред во однос на состојбата што постоела 

претходно, меѓу другото, и во однос на регулирање на резервниот состав на 

полицијата и нивната обука.  

Меѓутоа, случајот Мартин Нешковски,
90

 што ја разбранува 

целокупната македонска јавност, како и пресудата на ЕСЧП од 2015 година во 

случајот Китановски против Република Македонија (повреда на членот 2 од 

ЕКЧП; употреба на потенцијално смртоносна сила од полициски службеници) 

- што не е предмет на истражувањето - говорат во прилог на потребата за 

дополнителни напори во насока на доследната примена на домашното 

законодавство и меѓународните акти во практиката. Исто така, би можело да 

се размисли во насока на зајакнување на контролниот механизам врз работата 

на полицијата, како и дополнителни анализи, со цел целосно усогласување на 

домашното законодавство во делот на употребата на огнено оружје со 

барањата од членот 2 од ЕКЧП.  

 

5.1.10. Заклучок 

Во случајот Сашо Ѓоргиев против Македонија ЕСЧП:  

1. утврдил дека Република Македонија го повредила правото на живот 

во неговиот материјален аспект;  

2. не се впуштил во оцена дали има повреда и на процедуралниот 

аспект од правото на живот. 

                                                           
88 Ibid, para. 50 
89 Ibid, para. 51.  
90 Млад човек беше убиен непосредно после параламентарните избори во 2011 година. За 

убиството беше обвинет и осуден припадник на полицијата.  



47 

Врз основа на анализата на пресудата во овој случај треба да се истакне 

следново:   

1. Во однос на надлежноста на Судот  

а) во исклучителни околности и ситуации на загрозување на животот 

коишто не резултирале со смрт може да се разгледуваат во согласност 

со членот 2 од ЕКЧП; 

б) при разгледување на искористеноста на домашните правни лекови 

Судот ја има предвид целта на барањето на апликантот, односно на 

апликацијата. 

2. Во однос на правото на живот (член 2 од ЕКЧП) 

а) „државата е директно одговорна за акти на насилство сторени од 

полициски службеници во извршувањето на нивните надлежности,
91

 

но, таа може да биде одговорна и за незаконските дејства на нејзините 

агенти преземени надвор од нивните службени должности (за да се 

утврди одговорност треба да се ценат сите околности и да се 

разгледаат природата и околностите на однесувањето кое е во 

прашање
92

)  

б) државата е должна да ги превенира незаконските дејства на 

нејзините агенти и надвор од нивните службени должности. Меѓу 

другото: 1. треба да воспостави и ригорозно да применува систем на 

адекватни и ефективни заштитни мерки дизајнирани за спречување на 

таквите агенти, особено привремено мобилизирани резервисти, да го 

злоупотребат службеното оружје кое им е дадено во контекст на 

нивните службени должности
93

; 2. треба да воспостави високи 

професионални стандарди во рамките на нивните системи за 

спроведување на законот и да утврди дека лицата кои работат во тие 

системи ги исполнуваат бараните критериуми
94

; 3. кога полициските 

сили се опремуваат со оружје, не само што мора да бидат обезбедени 

неопходните технички обуки, туку и селекцијата на агентите, кои 

имаат дозвола да носат такво оружје, мора да биде предмет на особена 

контрола.
95

 

3. Во однос на извршување на пресудата:  

а) потребни се дополнителни напори во насока на доследна примена 

на релевантното домашно законодавство и меѓународните акти во практиката.  

б) би можело да се размисли во насока на зајакнување на контролниот 

механизам врз работата на полицијата, како и дополнителни анализи со цел 

целосно усогласување на домашното законодавство во делот на употребата на 

огнено оружје со барањата од членот 2 од ЕКЧП.  

 

 

                                                           
91 Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia, no. 49382/06, § 47, ECHR 2012 (extracts). 
92 Ibid, para. 48. 
93 Ibid, para. 50. 
94 Ibid, para. 51. 
95 Ibid.  
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5.2. Забрана за торура

 

Преводот на македонски јазик на оригиналниот наслов (Prohibition of 

torture) и содржина (No one shall be subjected to torture or to inhuman or 

degrading treatment or punishment) на членот 3 во Законот за ратификација на 

ЕКЧП како „Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување―, може да се оцени како 

несоодветен. Коректниот превод треба да биде „Забрана за тортура― и „Никој 

нема да биде подложен на тортура или на нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување―. Ваква забелешка во однос на преведувањето на 

македонски јазик може да се упати и за преводите на други акти како што се 

Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување (ОНКАТ) и нејзиниот Факултативен протокол 

(ОПКАТ),
96

 Европската конвенција за превенција од тортура и нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување и Протоколот бр. 1 и Протоколот 

бр. 2 кон Конвенцијата (ЕКПТ),
97

 и сл. 

Анализата на оригиналниот англиски текст на членот 3 од ЕКЧП 

покажува дека се работи за една од најкратките одредби во целиот текст на 

Конвенцијата (се состои вкупно од 15 зборови), но тоа не значи дека забраната 

која ја предвидува не треба да се сфати сериозно. Одредбата на државите 

потписнички им наметнува две обврски со кои директно се заштитува 

личниот интегритет на човекот и неговото достоинство: 

                                                           
 Катерина Крстевска 
96 ОНКАТ (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment) е усвоена Резолуцијата 39/46 од Генералното собрание на ОН на 10.12.1984 година, 

а стапи во сила на 26.6.1987 година. Собранието на СФРЈ на 20.6.1991година го донесе Законот 

за ратификација на Конвенцијата против тортура и други сурови, нечовечни или понижувачки 

казни и постапки („Службен лист на СФРЈ―, бр. 9/1991), така што Република Македонија е 

договорна страна на ОНКАТ од 17.11.1991 година 

ОПКАТ е усвоен со Резолуцијата A/RES/57/199 од Генералното собрание на ОН на 18.12.2002, 

а стапи во сила на 22.6.2006 година. Собранието на Република Македонија на 30.12.2008 година 

го донесе Законот за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 

тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување 

(„Службен весник на Република Македонија―, бр. 165/2008).  

Македонскиот превод на членот 1 од ОНКАТ, објавен во „Службен лист на СФРЈ―, бр. 9/1991, 

гласи: „Во смисла на оваа Конвенција, изразот „тортура― го означува секој акт со кој на едно 

лице намерно му се нанесуваат болка или тешки физички или ментални страдања поради 

добивање од него или од некое трето лице известување или признание или поради негово 

казнување за дело што тоа или некое трето лице го извршило или за чие извршување е 

осомничено, заплашување на тоа лице или вршење притисок врз него или заплашување или 

вршење притисок врз некое трето лице или од која и да било друга причина заснована врз која и 

да било форма на дискриминација, ако таа болка или тие страдања ги нанесува службено лице 

или кое и да било друго лице кое дејствува во службено својство или на негов поттик или со 

негова изречна или молкома согласност.― 
97 ЕКПТ (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment) е усвоена од Советот на Европа на 26.11.1987, а стапи во сила на 1.2.1989 година. 

Нејзините два протокола (Протоколот бр. 1 и Протоколот бр, 2 кон ЕКПТ) беа усвоени на 

4.11.1993, а стапија во сила на 1.3.2002 година. Собранието на Република Македонија на 

14.5.1997 година го донесе Законот за ратификација на Европската конвенција за заштита од 

мачење и нечовечно или понижувачко постапување или казнување и на Протоколот бр. 1 и 

Протоколот бр 2 кон Конвенцијата („Службен весник на Република Македонија―, бр. 23/1997).   
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- негативна обврска - непреземање на посочените акти и 

- позитивна обврска - преземање на соодветни дејства во насока на 

обезбедување и заштита на лицата од посочените акти и тоа не само од 

службениците кои го спроведуваат законот туку и од други лица 

(таканаречениот ефект „Drittwirkung―),
98

 како и процесни обврски за 

истражување на наводите за извршување на таквите акти и, се разбира, 

соодветно санкционирање на нивните извршители.
99

 

Иако нема хиерархија на правата, правата поставени во ЕКЧП се делат 

во две категории: неограничени права (некои од нив не можат да се 

дерогираат) и ограничени права. Забраната за тортура влегува во првата група 

на права - таа претставува неограничено и апсолутно право (Jacobs & Ovey & 

White; 2005, 7). Оттука, може да се заклучи дека важна карактеристика на 

членот 3, е идентификацијата на неговите забрани како апсолутна. Точно е 

дека самиот член 3 не вели дека тие се апсолутни, ниту, пак, ЕКЧП користи 

термини како што се „апсолутно право― или „апсолутна забрана―. 

Заедничкото читање на членот 3 и членот 15 став 2 јасно укажува на тоа дека 

создавачите на ЕКЧП имале намера правата загарантирани со членот 3 да 

бидат супериорни со тоа што не се предмет на исклучок или отстапување, 

дури и во време на војна или друга вонредна состојба опасна за животот на 

нацијата (K. Addo & Grief; 1998).
100

 Според тоа, државите потписнички не 

                                                           
98 Фрчковски истакнува дека концептот Drittwirkung е особено етаблиран во германското право. 

Според нeго, врз основа на националната повелба на правата, поединецот може да поднесе 

тужба против приватно лице кое му ги повредило правата утврдени со повелбата. Основата на 

ваквата тужба лежи во директната одговорност на сите приватни лица за почитување на 

националната повелба на правата. Оттука, водејќи сметка дека ЕКЧП создава обврски само за 

државите, јасно е дека концептот на Drittwirkung не може да најде место во примената на ЕКЧП 

за која е актуелен исклучително односот помеѓу државата и индивидуата (Фрчковски; 2005, 

186). Од друга страна, Erdal & Bakirci истакнуваат дека според судската практика на ЕСЧП, 

членот 3 ги заштитува поединците не само од малтретирање извршено директно од државните 

агенти, туку во некои ситуации и од малтретирањето извршено од приватни лица. Ова е 

позитивна обврска, која понекогаш се нарекува „ефект на трета странка― или Drittwirkung (Erdal 

& Bakirci; 2006, 226). Во сличен правец се движи и размислувањето на: McCorquodale & La 

Forgia, според кои онаму каде што државата не е директно одговорна за актуелната повреда (на 

пример, кога е предизвикана од „недржавно― лице), државата сé уште може да се смета 

одговорна за недостигот на позитивна акција како одговор, или превенција, на повредата. 

Особено, таа мора да спроведе истрага онаму каде што имало прекршување на човековите 

права, без разлика дали овие прекршувања ги сториле „недржавни― лица врз кои државата нема 

директна контрола. Оваа обврска за истрага е позитивна обврска на државата, која бара 

значителни државни ресурси поради утврдување на фактите, спроведување на кривичната 

истрага и, можеби, обвинување на транспарентен, достапен и ефикасен начин, како и 

обезбедување на надоместок на штета (McCorquodale & La Forgia; 2001, 189-218). 
99 Грир предочува - иако стандардот на докажување во однос на повредите на членот 3 е дека 

доказите треба да се „вон секое рационално сомнение―, секогаш кога апликантот е задржан во 

официјален притвор во добра здравставена состојба, а се појавува повреден, тогаш товарот на 

докажување се префрла врз државата која треба да докаже дека повредата за која станува збор 

била предизвикана на начини кои не можат да се сметаат за забрането однесување. Исто така, 

морала да преземе ефективна акција за да се намали ризикот од повреда, како и ефективна 

истрага, погодна да утврди кој е виновен (Грир; 2009, 237). 
100 Авторите нотираат дека судската практика на Стразбур сé уште прецизно не го дефинирала 

концептот на „апсолутното право―. Иако постојат докази кои сугерираат дека гаранциите од 
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смеат да преземаат мерки со кои се дерогираат овие две обврски, и затоа треба 

да се посочи на двете спротивставени гледишта во однос на дерогирањето на 

забраната за тортура. Според едни автори - ЕКЧП ја поставува забраната за 

тортура како едно од најосновните човекови права, па дури на оваа забрана ñ 

дава повисок приоритет во однос на правото на живот,
101

 а според други 

автори - исклучоците на членот 2 мора да се применуваат и врз членот 3 затоа 

што ако државата во определени ситуации може оправдано да одземе живот, 

тогаш a fortiori мора да биде оправдано нанесувањето на помало зло на 

граѓаните при истите околности.
102

 

                                                                                                                                                     
членот 3 се посебни и дека тие се третираат како такви од страна на супервизорските органи, 

нивниот прецизен обем останува нејасен. „Апсолутното право― мора да значи повеќе од 

неприфаќање на ограничувања, исклучоци и отстапувања. Сепак, тоа е небулозен концепт кој 

вклучува процена на разни субјективни фактори. Меѓусебната поврзаност на овие фактори и 

нивното влијание на конечните одлуки и пресуди за судските спорови од членот 3 се води по 

принципот на ефективна заштита, а целта е одржување на европскиот јавен ред. Со други 

зборови, „апсолутното право― е „поим на уметноста― кој по природа е непрецизен и неговата 

оцена може најдобро да се сфати само во определен контекст. Поради оваа причина, една 

површна компарација на неговата примена во различни случаи често може да доведе до 

контрадикторни резултати (K. Addo & Grief; 1998, 510-524). 
101 Види го Протоколот бр. 13 кон ЕКЧП, кој се однесува на укинувањето на смртната казна во 

сите околности. За односот помеѓу членовитет 2 и 3 од ЕКЧП, Shorts & de Than укажуваат дека 

членот 2 им дозволува на државите да имаат смртна казна и го поставува правото на живот во 

рамнотежа со другите законски интереси. Спротивно, правата од членот 3 даваат безрезервна 

заштита. За разлика од речиси сите други членови, за членот 3 нема никакви исклучоци, а 

дерогирањето на неговите права од страна на државата е невозможно дури и во време на војна 

или друга општа опасност. Оттука, нема причина или изговор кој ќе дозволи тортура, без 

разлика колку и да е безнадежна моменталната ситуација (Shorts & de Than; 1998, 451). 
102 Ваквиот став според Fenwick можеби е точен, но јасно е дека намерата не му била сите 

исклучоци на членот 2 да се применат и врз сите форми на постапување од членот 3. Авторот 

посочува, ако може да се одземе живот за да се спаси живот (на пример, во заложничка 

ситуација кога друга можност не постои), или како казна во форма на егзекуција, 

постапувањето од членот 3 користено во екстремни околности за добивање информација за да 

се спаси живот (на пример, бомба поставена во фреквентен трговски центар) може да се гледа 

како оправдано ако друга ефикасна можност не постоела, а доколку било обратно тогаш 

несомнено би биле убиени голем број луѓе (Fenwick; 2001, 44). 

На прашањето: „Дали тортурата може да се оправда?―, Levin дава негативен одговор. 

Истовремено, го поставува и прашањето: „Зарем државата не треба да ги искористи сите 

расположливи средства за да се добие информација од терорист кој ќе го доведе во опасност 

животот на невини лица?―. Наспроти јасните морални и правни принципи кои категорично ја 

забрануваат тортурата, аргументот во прилог на тортурата е погрешен на неколку основи: прво, 

тортурата може да доведе до лажни признанија или погрешни информации; второ, тортурата го 

прекршува принципот на праведно казнување; трето, употребата на тортура во поединечен 

случај создава преседан за нејзината употреба на многу поширок обем и по дискреција на 

државата (Levin; 2004, 160). 

Врз основа на Harel & Sharon, забраната за тортура може да се оправда на консенсуалистичка 

или на деонтолошка основа. Застапниците на консенсуалистичките сфаќања за широка забрана 

за тортура укажуваат дека штетите од тортура се многу поголеми отколку што се чинат или 

дека користа од тортура е многу помала отколку што може да се очекува. Сфаќањата дека 

штетите од тортурата се поголеми отколку што може да се појават, често се темелат на 

мислењето дека тортурата генерира не само физички или ментални повреди, туку и 

дополнителни специфични повреди. Последново се аргументира со тоа што придобивките од 

тортура се многу помали од оние што може да се очекуваат, бидејќи е малку веројатно да се 

биде ефективен во постигнување на целите, односно во превенцијата од насилството, 
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Уочливо е дека членот 3 од ЕКЧП се состои само од еден став, што го 

сочинуваат пет елементи (тортура, нечовечно, понижувачко, постапување и 

казнување), кои е потребно да се дефинираат и меѓусебно да се разграничат, 

што претставува исклучително сложена задача. Бидејќи ЕКЧП не ги дефинира 

овие пет елементи, тоа го прави ЕСЧП - кој е надлежен орган за утврдување 

дали постои повреда на нејзините одредби преку нивно интерпретирање и 

применување. Инаку, пресудите на ЕСЧП посветени на членот 3 може да се 

систематизираат на три вида: 

- пресуди со кои е утврдено дека постои тортура, 

- пресуди со кои е утврдено дека постои нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување и 

- пресуди со кои е утврдено дека имало недостатокот на ефективна 

истрагa. 

При одлучување во конкретен случај, ЕСЧП се повикува на 

определени генерални принципи дефинирани во релевантни меѓународни 

документи. Така, кога решава по определена апликација, која се однесува на 

членот 3, тогаш се повикува на членот 1 од КАТ, кој го дефинира поимот 

тортура како: „ кој било акт со тешка болка или страдање, било физичко или 

ментално, намерно се нанесува врз лице за цели како што се добивање од него 

или од трето лице информации или признание, казнувајќи го за дело што тој 

или третото лице го извршил/о или е осомничен/о дека го извршил/о, или 

заплашувајќи го или принудувајќи го него или третото лице, или од која било 

причина заснована на дискриминација од секаков вид, кога таквата болка или 

страдање се нанесува од или е поттикнато од или со согласност на или е 

применето од јавен службеник или друго лице кое дејствува по службена 

должност―. Исто така, се повикува и на членот 16 став 1 „Државите 

потписнички да ги забранат другите акти на сурово, нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување кои не достигнуваат до тортура 

како што е дефинирано во членот 1 од ОНКАТ, а се извршени од или се 

поттикнати од или со согласност на или се применети од јавен службеник или 

друго лице кое дејствува по службена должност. Особено, обврските 

содржани во членовите 10, 11, 12 и 13 се применуваат така што поимот 

тортура ќе биде заменет со поимот други форми на сурово, нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување―, како и на принципите за ефикасно 

истражување и документирање на тортура и друго сурово, нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување (Истанбулски протокол).
103

 

                                                                                                                                                     
криминалните активности или тероризмот. Други теоретичари тврдат дека широката забрана за 

тортурата се темели на деонтолошките ограничувања. Моралот, тврдат деонтологистите, го 

ограничува вршењето на посакуваните последици, или дозволува барем детектирање на 

морално несакани последици. Оттука, широката забрана за тортура не е зависна од 

воспоставување на состојба која произлегува од извршување тортура и е полоша од 

воспоставување на ситуација која произлегува од неуспехот за нејзино извршување (Harel & 

Sharon; 2008, 241-259). 
103 Принципите за ефикасно истражување и документирање на тортура и друго сурово, 

нечовечно или понижувачко постапување или казнување - Истанбулски протокол (Principles on 

the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
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5.2.1. Поважни случаи пред ЕСЧП со кои се утврдува повреда на 

членот 3 од ЕКЧП 

Испреплетеноста на петте елементи на членот 3 од ЕКЧП, Комисијата 

ја уочила во случајот Данска, Франција, Норвешка, Шведска и Холандија 

против Грција (Грчки случај) кога го заземала ставот: „Јасно е дека може да 

има постапување на кое се однесуваат сите овие описи, за сите тортурата мора 

да биде нечовечно и понижувачко постапување, а нечовечното постапување е, 

исто така, понижувачко. Смислата на нечовечното постапување во најмала 

рака го опфаќа таквото постапување кое намерно предизвикува тешко 

страдање, ментално или физичко, кое во конкретна ситуација, е неоправдано. 

Зборот „тортура― често пати се користи за да се опише нечовечното 

постапување, кое има цел, како што е добивање информација или признание 

или нанесување казна, и, генерално, петставува потешка форма на нечовечно 

постапување. Постапувањето или казнувањето на лицето може да се нарече 

дека е понижувачко ако грубо го навредува пред други или го тера да работи 

против неговата волја или совест―. Комисијата утврдила дека воената хунта 

која во тоа време управувала со Грција практикувала фалака (тепање на 

табаните од стапалата со тап инструмент),
104

 сурово тепање, електрошокови, 

лажни егзекуции, закани за пукање и убивање на жртвите, ставање на главата 

во менгеме, корнење коса од главата и од интимните места, клоцање во 

гениталии и слично, и затоа заклучила дека имало акти и на тортура и на 

малтретирање.
105

 

ЕСЧП го потврдува динамичниот карактер на толкувањето на 

одредбите на ЕКЧП,
106

 во пресудата Селмоуни против Франција, кога ја 

опишал ЕКЧП како жив инструмент кој мора да се интерпретира од аспект на 

моменталните услови. ЕСЧП сметал дека определени акти кои во минатото 

биле класификувани како „нечовечно и понижувачко постапување―, како 

спротивни на „тортурата―, во иднина би можеле да бидат поинаку 

класификувани. За да се утврди дали определена форма на малтретирање ќе 

биде определена како тортура, мора да се внимава на разликувањето опфатено 

во членот 3, помеѓу овој акт и нечовечното или понижувачкото постапување. 

ЕСЧП сметал дека интенцијата на ЕКЧП била да посвети посебно внимание 

                                                                                                                                                     
Treatment or Punishment - Istanbul Protocol), се усвоени со Резолуцијата 55/89 од Генералното 

собрание на ОН на 4.12.2000 година. 
104 Фалаката во литературата е позната и под терминот „фаланга―. 
105 Види: Данска, Франција, Норвешка, Шведска и Холандија против Грција или Грчки случај 

(Denmark, France, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece или Greek case), извештај од 

5.11.1969 година. Првиот случај во кој органите на ЕКЧП требале да разгледаат жалба за 

тортура е меѓудржавниот спор против Грција. Комисијата била единственото тело кое ги 

истражило тврдењата, бидејќи тогашната грчка влада се откажала од ЕКЧП набргу по 

истрагата. 
106 Според Харис & О’Бојл & Варбрик, членот 3 од ЕКПТ се покажа како одредба која е тешка 

за толкување поради општоста на текстот во кој е изложена. Особено, за термините 

„нечовечно― и „понижувачко― се покажа дека немаат јасно правно значење и дека постои 

тенденција за нивно претерано користење во секојдневниот говор. Како резултат на тоа, членот 

3 доведе до исклучителна разновидност на поплаки. Во согласност со тоа, тој дава значителна 

можност за судска креативност и во некои аспекти ЕСЧП, а порано Комисијата, не разочарува 

(Харис & О’Бојл & Варбрик; 2009, 111). 
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на намерното нечовечно постапување кое предизвикува многу сериозно и 

сурово страдање, и посочил на ОНКАТ, која, исто така, прави вакво 

разликување во членовите 1 и 16. ЕСЧП сметал дека оваа „свирепост― е како 

„минимум свирепост― потребна за примена на членот 3, и истата зависи од 

сите околности на случајот (траењето на третманот, неговите физички и 

ментални ефекти, и во некои случаи - полот, возраста, здравствената состојба 

на жртвата и сл).
107

 

Во пресудата по определен случај, ЕСЧП би требало да го 

класификува малтретирањето или како тортура или како нечовечно и 

понижувачко постапување, затоа што од таквата класификација ќе зависи и 

висината на компезацијата што ќе ја добие апликантот. Но, постојат пресуди 

во кои само констатирал дека е повреден членот 3 без притоа да специфицира 

за каква форма на малтретирање се работи. Таков е случајот Соеринг против 

Обединетото Кралство кога било утврдено дека извршувањето на одлуката 

на британскиот државен секретар за внатрешни работи за екстрадирање на 

апликантот во Соединетите Американски Држави, ќе предизвика 

прекршување на членот 3. За апликантот постоел реален ризик да биде осуден 

на смрт во Вирџинија, САД, и затоа „феноменот на редица на смртта― би 

можел да претставува нечовечно и понижувачко постапување или 

казнување.
108

 

Во пресудата за случајот Ирска против Обединетото Кралство, 

ЕСЧП укажал на мислењето на Комисијата дека петте техники на испитување 

претставуваат не само нечовечно и понижувачко постапување, туку и тортура. 

Техниките биле комбинирано применувани, со умисла и во подолг временски 

период, и предизвикале не само вистинска телесна повреда туку во најмала 

мера и интензивно физичко и ментално страдање на лицата што биле 

подложни на нив, а, исто така, довеле и до акутни психијатриски нарушувања 

во текот на испитувањето. Затоа ЕСЧП се согласил со ставот на Комисијата 

дека петте техники влегуваат во категоријата на нечовечно постапување во 

смисла на членот 3, односно тие биле понижувачки затоа што кај жртвите 

предизвикале чувства на страв, страдање и инфериорност, биле способни да 

ги понижат и обезвреднат и можеби да им го скршат физичкиот и моралниот 

                                                           
107 Види: Селмоуни против Франција (Selmouni v. France), пресуда од 28.7.1999 година, 

параграфи  од 91 до 106. 

Имајќи ги предвид сите околности, ЕСЧП во параграф 105 го искажал своето убедување дека 

физичкото и менталното насилство, набљудувано во целина, нанесено врз апликантот 

предизвикало тешка болка и страдање и било особено сериозно и сурово. Таквото однесување 

мора да се сфати како акт на тортура за целите на членот 3 од ЕКЧП. 
108 Види: Соеринг против Обединето Кралство (Soering v. The United Kingdom), пресуда од 

7.7.1989 година, параграфи 92, 111. Тргнувајќи од долгиот период кој апликантот требало да го 

помине во „редицата на смртта―, заедно со постојано присутното и растечкото страдање додека 

се чека извршувањето на смртната казна, како и поради неговите лични особини (возраста и 

менталната состојба во времето на извршување на кривичното дело), екстрадирањето на 

апликантот во Соединетите Американски Држави би го изложило на реален ризик на 

постапување кое би се подвело како повреда на членот 3. Друга значајна околност е дека 

легитимната цел на екстрадицијата може да се постигне со други средства кои нема да 

вклучуваат страдање од таков исклучителен интензитет и траење. 
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отпор. Но, за да се определи дали овие техники може да се карактеризираат 

како тортура, треба да се тргне од разликата помеѓу тортурата и нечовечното 

и понижувачкото постапување која произлегува од интензитетот на 

нанесеното страдање. Затоа и се повикал на членот 1 од Декларацијата за 

заштита на сите лица да бидат подложни на тортура и друго сурово, 

нечовечно или понижувачко постапување или казнување - ДПТ („тортурата 

претставува потешка и намерна форма на сурово, нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување―),
109

 и заклучил дека иако петте техники, 

комбинирано нанесени, несомнено прераснуваат во нечовечно и понижувачко 

постапување, иако нивната цел била добивање признание, издавање на 

другите лица и/или на информации, и иако биле систематски користени, тие 

не предизвикале страдање од таков интензитет и суровост што може да се 

подведе под тортура.
110

 

                                                           
109 ДПТ (Declaration on the protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) е усвоена со Резолуцијата 3452 (XXX) од 

Генералното собрание на ОН на 9.12.1975 година. 
110 Види: Ирска против Обединето Кралство (Ireland v. the United Kingdom), пресуда од 

18.1.1978 година, параграфи од 165 до 172.  

Петте техники на испитување (параграф 96), користени од полициските службеници на 

Кралската полиција на областа Алстер, кои биле познати како техники на „дезориентација― или 

на „лишување на сетила―, се следниве: 

а) стоење покрај ѕид: присилување на лицата во период од неколку часа да останат во 

„стресна позиција―, опишана од оние кои ја преживеале како „поставени со раширени 

раце и нозе покрај ѕидот, со прстите ставени високо над главата покрај ѕидот, нозете 

раширени со стапалата наназад, присилувајќи ги да стојат на нивните палци така што 

целата телесна тежина паѓа, главно, на прстите―; 

б) ставање вреќа на главата: ставање на црна или морнарско сина вреќа на главата на 

лицата и, барем во почетокот, лицата ја носеле вреќата цело време освен во текот на 

испитувањето; 

в)  изложување на бучава: пред испитувањата, лицата биле држени во просторија каде 

постојано имало гласна и пискава бучава; 

г)  лишување од сон: пред испитувањата, лицата биле лишувани од сон и 

д) лишување од храна и вода: подложување на лицата на редуцирана диета во текот на 

престојот во центарот и пред испитувањата. 

За разлика од Комисијата, ЕСЧП со 16 гласа (наспроти 1 глас) одлучил дека употребата на 

петте техники претставува нечовечно и понижувачко постапување, а со 13 гласа (наспроти 4 

гласа) дека техниките не претставувале тортура во смисла на членот 3. 

Gomien укажува дека Комисијата и ЕСЧП разликуваат три суштински концепти на членот 3 во 

однос на степенот на свирепост во конкретно постапување или казнување. Тие ги дефинирале 

стандардите во двата меѓудржавни случаја. Во Грчкиот случај, Комисијата ги разликувала 

степените на забранетите акти на следниов начин: 

- тортура - нечовечно постапување кое има за цел како што е добивање на информација 

или на признание, или нанесување на казна, 

- нечовечно постапување или казнување - такво постапување кое намерно предизвикува 

тешко страдање, ментално или физичко, кое во конкретна ситуација е неоправдано, 

- понижувачко постапување или казнување - постапување кое грубо го навредува 

лицето пред други или го тера да работи против неговата волја или неговата совест. 

Додека ЕСЧП во случајот Ирска против Обединето Кралство малку ги променил стандардите: 

- тортура - намерно нечовечно постапување кое предизвикува многу сериозно и сурово 

страдање, 

- нечовечно постапување или казнување - нанесување на интензивно физичко или 

ментално страдање и 
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„Палестинското бесење― од случајот Аксој против Турција, според 

ЕСЧП можело да се опише само како тортура. Поради тежината на ваквиот 

заклучок, ЕСЧП сметал дека нема потреба да се испитува поднесената 

апликација за другите форми на малтретирање. Одлуката за прекршување 

членот 3 од ЕКЧП, донесена со 8 гласа за (наспроти 1 глас против), се 

базирала врз фактот дека постапувањето можело да се нанесе само намерно, и 

притоа бил потребен определен степен на подготовка и напор, а целта била 

добивање на признание или информација.
111

 

ЕСЧП го оценил како повреда на членот 3 од ЕКЧП не само 

малтретирањето на кое бил изложен апликантот од случајот Дикме против 

Турција во текот на полициското задржување, туку и фактот дека немало 

ефективна официјална истрага. Насилството нанесено врз апликантот, 

земено во целост, неговата цел и траење, било особено сериозно и сурово, и 

способно да предизвика тешка болка и страдање, со што прераснало во 

тортура. Имено, ударите кои му биле нанесувани на апликантот 

предизвикале физичка, но и ментална болка или страдање, а целата ситуација 

само се влошувала со неговата целосна изолација и со врзувањето на очите. 

Постапувањето кое било намерно спроведено од страна на агентите на 

државата при вршењето на нивните должности, имало за цел извлекување на 

признание или информација за делата за кои апликантот бил осомничен.
112

 

                                                                                                                                                     
- понижувачко постапување - малтретирање кое кај жртвата треба да предизвика страв, 

патење и инфериорност кои можат да ја понижат и обезвреднат, и по можност да го 

скршат нејзиниот физички или морален отпор. 

Во овој случај, ЕСЧП, исто така, обезбедил посеопфатно разликување на некои од факторите 

што треба да се имаат предвид при оценувањето дали државата со постапувањето прекршила 

некој елемент на членот 3. Наведувајќи ги овие фактори како пол, возраст и здравствена 

состојба на жртвата, забележал дека определена практика мора да достигне минимум ниво на 

свирепост за да предизвика повреда на овој член (Gomien; 2002, 10-11). 

Cullen смета дека концептот на ЕСЧП применет во случајот Ирска против Обединето 

Кралство е премногу рестриктивен и неспособен да ги опфати посуптилните методи на мачење. 

Линеарното толкување на елементите на членот 3, не е во согласност со travaux préparatoires на 

ЕКЧП, и затоа авторот препорачува пофлексибилен приод темелен на поширок и помалку 

дефинитивен концепт на тортура со што ефективно би се спровела забраната. Без проширување 

на опфатот на концептот на тортура, што би ги вклучил и методите на испрашување како што 

се петте техники, пристапот користен од ЕСЧП имплицитно ја слабее правната заштита која им 

е на располагање на жртвите. Концептот на тортура треба да се редефинира во насока што ќе се 

обезбеди неговата забрана да биде ефективна, земајќи го предвид развитокот на технологијата 

користена за тортура. Ако не се случи тоа, тогаш концептот применет од ЕСЧП ќе продолжи да 

го игнорира постојаното зголемување на бројот на случаи (Cullen; 2003, 29-46). 
111 Види: Аксој против Турција (Aksoy v. Turkey), пресуда од 18.12.1996 година, параграфи. од 58 

до 64. 

Апликантот бил подложен на „палестинско бесење― т.е. бил соблечен гол и бил обесен за 

рацете кои му биле врзани зад грбот. Како потврда на тешката болка која мора да му била 

нанесена, биле и медицинските докази според кои ваквото бесење довело до парализирање на 

рацете што траело некое време. 
112 Види: Дикме против Турција (Dikme v. Turkey), пресуда од 11.7.2000 година, параграфи од 86 

до 97. 

Најверојатно, ваквото постапување кај апликантот предизвикало чувства на страв, 

вознемиреност и ранливост, тој бил навреден и понижен, а отпорот и волјата му биле скршени. 

Неспорно е дека апликантот живеел во континуирана состојба на физичка болка и страдање 
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Случајот Ајдин против Турција е специфичен бидејќи ЕСЧП со 14 

гласа за (наспроти 7 гласа против) го подвел силувањето на 14-годишната 

апликантка под повреда на членот 3 од ЕКЧП. Акумулацијата на актите на 

физичко и ментално насилство и особено суровото силување, ЕСЧП ги оценил 

како тортура, и потенцирал дека истата одлука ќе ја донел за кој било од 

овие основи поодделно. Додека апликантката била држена три дена од страна 

на безбедносните сили во седиштето на Жандармеријата во Дерик, била 

силувана од неидентификувано службено лице. ЕСЧП го карактеризирал 

силувањето како особено тешка и гнасна форма на малтретирање со оглед на 

тоа што сторителот со леснотија можел да ја искористи ранливоста и 

ослабениот отпор на жртвата. Воедно, потенцирал дека за разлика од другите 

форми на физичко и ментално насилство, длабоките психолошки лузни кои 

силувањето ги остава кај жртвата не поминуваат така брзо со текот на 

времето, а принудната пенетрација предизвикува акутна физичка болка, 

физичка и емоционална обезвреднетост.
113

 

Имајќи ја предвид тежината на малтретирањето кое го преживеала 

апликантката од случајот Акоч против Турција, како и сите други околности, 

ЕСЧП утврдил дека таа била жртва на сериозно и сурово страдање кое може 

да се карактеризира како тортура. Во периодот од 13 до 22 февруари 1994 

година, за време на лишувањето од слобода во Антиерористичкото полициско 

одделение во Дијарбакир, апликантката била подложена на електрошокови, 

третман со топло-ладна вода и удари по главата. Исто така, и бил вршен 

психолошки притисок со заканите дека нејзините деца ќе бидат малтретирани. 

Ваквото постапување кај апликантката предизвикало интензивен страв и 

вознемиреност, долготрајни симптоми на загриженост и несигурност, кои 

биле дијагностицирани како посттрауматски стрес нарушувања со потреба од 

медицински третман.
114

 

Повредите кои му биле нанесени на апликантот во случајот Томази 

против Франција можеби изгледале релативно лесни, но тие несомнено 

претставувале видливи знаци на физичка сила употребена врз лице кое било 

лишено од слобода, а со самото тоа - лице кое било во состојба на 

инфериорност. ЕСЧП ги имал предвид медицинските извештаи изготвени од 

                                                                                                                                                     
како резултат на ударите кои постојано му биле нанесувани при долготрајното испитување во 

текот на полициското задржување. 
113 Види: Ајдин против Турција (Аydin v. Тurkey), пресуда од 25.9.1997 година, параграфи од 83 

до 88. 

Апликантката била силувана и изложена на серија особено застрашувачки и понижувачки 

искуства (била дезориентирана поради врзаните очи, тепана во текот на нејзиното испитување, 

парадирала гола, била вртена во автомобилска гума и истовремено прскана со вода под голем 

притисок, била заплашувана со тоа што може следно да ñ се случи), и сето ова поради 

специфичната ситуација во регионот и потребата на безбедносните сили да извлечат 

информации. 
114 Види: Акоч против Турција (Akkoç v. Turkey), пресуда од 10.10.2000 година, параграфи  од 

111 до 119. 

ЕСЧП во параграфите од 52 до 58 и параграфот 118 од пресудата се повикал на двете јавни 

изјави на КПТ за Турција, и ја потенцирал улогата на медицинскиот персонал во превенцијата 

од малтретирање. 
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независни медицински практичари, кои ги потврдиле големиот број нанесени 

удари и нивниот интензитет, со што овие два елемента биле доволно сериозни 

за да го подведе таквото постапување под нечовечно и понижувачко, и да 

акцентира дека потребите на истрагата и неспорните тешкотии во борбата со 

криминалот, особено со тероризмот, не можат да резултираат со поставување 

ограничувања врз заштита на физичкиот интегритет на лицата.
115

 

ЕСЧП во случајот Асенов и други против Бугарија со 8 гласа за 

(наспроти 1 глас против) утврдил дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во 

однос на наводите на апликантот за малтретирање од Полицијата, но од друга 

страна, пак, едногласно утврдил дека има повреда на овој член во однос на 

неуспехот да се спроведе темелна и ефективна официјална истрага по 

таквите наводи.
116

 

Додека апликантите од случај Деничи и други против Кипар биле 

задржани во полициска станица, ЕСЧП утврдил дека полициските 

службеници намерно ги малтретирале со различен степен на свирепост. Но, не 

можел да потврди дека службениците имале за цел извлекување на признание, 

ниту, пак, можел да го прецизира начинот на кој ги тепале апликантите. И 

покрај сериозноста на повредите со кои се здобиле некои апликанти, ЕСЧП 

забележал дека не му биле доставени докази кои би потврдиле дека 

конкретното малтретирање оставило какви било долготрајни последици врз 

нив. Затоа сметал дека малтретирањето на кое биле подложени апликантите 

не може да се квалификува како тортура, но затоа било доволно сурово за да 

се смета како нечовечно за секој од апликантите.
117

  

                                                           
115 Види: Томази против Франција (Tomasi v. France), пресуда од 27.8.1992, параграфи од 112 

до 116. Апликантот навел дека ударите кои ги добил претставуваат нехумано и нечовечно 

постапување. Тие не само што му причиниле интензивно физичко и ментално страдање, туку 

му предизвикале и чувства на страв, патење и инфериорност кои го понижиле и му го скршиле 

физичкиот или моралниот отпор. Од ЕСЧП барал да посвети специјално внимание на 

карактеристичните обележја на францускиот систем на полициско лишување од слобода 

(задржување), особено на отсуството на адвокат и на непостоењето на каков било контакт со 

надворешниот свет. 
116 Види: Асенов и други против Бугарија (Assenov and others v. Bulgaria), пресуда од 28.10.1998 

година, параграфи од 90 до 106 и од 128 до 136. 

Малолетниот апликант, кој речиси 11 месеци бил задржан во полициската станица во Шумен, 

Бугарија, посочил на условите на задржувањето - големината на подземната ќелија со димензии 

3 на 1,8 метри, опременоста само со еден кревет, органичениот пристап до воздух и светлина, а 

морал и да ја дели со две до четири полнолетни лица. Тој сметал дека членот 3 бил повреден од 

два аспекта и затоа од ЕСЧП побарал: прво, да ги разгледа медицинските докази и изјавите на 

сведоците кои покажувале дека полициските службеници го тепале, и второ, да потврди дека 

кога постојат разумни основи да се верува дека е извршена тортура или нечовечно или 

понижувачко постапување или казнување, неуспехот на надлежните домашни власти да 

спроведат брза и независна истрага само по себе претставува повреда на членот 3. 

За првото барање, ЕСЧП не успеал да утврди дека условите во кои апликантот бил држен во ПС 

биле доволно сериозни за да предизвикаат повреда на членот 3. 
117 Види: Деничи и други против Кипар (Denizci and others v. Cyprus), пресуда од 23.8.2001 

година, параграфи од 380 до 388 Апликантите посочиле дека начинот на кој со нив постапувала 

кипарската полиција начинот на кој присилно биле иселени од северниот дел на Кипар, 

претставува намерно нанесување тешко физичко и ментално страдање кое прераснало во 

тортура и/или во нечовечно и/или во понижувачко постапување и казнување.  
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За разлика од случајот Томази против Франција, каде определени 

заклучоци можеле да се извлечат од фактот дека апликантот се здобил со 

необјасниви повреди во текот на 48 часа поминати во Полиција, ЕСЧП во 

случајот Клаас против Германија одлучил дека нема повреда на членот 3 од 

ЕКЧП и за првиот апликант (со 6 гласа за наспроти 3 гласа против) и за 

вториот апликант (едногласно). ЕСЧП потенцирал дека не го обврзуваат 

наодите на Комисијата во однос на фактите и дека е слободен да даде свое 

видување за целиот доказен материјал што бил изложен пред него. По 

разгледување на двете верзии, како првата апликантка се здобила со 

повредите, заклучил дека не му бил предочен убедлив материјал кој би ги 

довел во прашање наодите на германскиот суд, со што наводите на 

апликантката би добиле во тежина.
118

 

Секое прибегнување кон физичка сила, која не е стриктно неопходна, 

го намалува човечкото достоинство и во принцип е прекршување на правото 

воспоставено во членот 3 од ЕКЧП. Овој заклучок (со 6 гласа за наспроти 3 

гласа против), ЕСЧП го донел во случајот Рибич против Австрија, каде 

повредите на апликантот покажале дека бил подложен на малтретирање кое 

достигнало до нечовечно и понижувачко постапување. Неспорно било дека 

апликантот ги добил повредите додека бил незаконски држен во Полиција и 

бил под целосна контрола на полициските службеници. Оттука, произлегла и 

обврската на Владата да обезбеди задоволувачко објаснување како биле 

предизвикани повредите. Врз основа на презентираниот материјал, ЕСЧП 

заклучил дека Владата незадоволително утврдила дека повредите биле 

предизвикани на друг начин, а не - целосно, главно или делумно - од 

постапувањето кое се случило во текот на полициското задржување.
119

 

                                                           
118 Види: Клаас против Германија (Klaas v. Germany), пресуда од 22.9.1993 година, параграфи 

од 23 до 31, и од 34 до 36. Комисијата имала поинаков став од ЕСЧП бидејќи ги прифатила 

наводите на првата апликантка дека постапувањето на кое била подложена од страна на 

полициските службеници во текот на нејзиното законско апсење било нечовечно и 

понижувачко. Како резултат на расправањето со Полицијата, таа се здобила со повреди на 

главата и рамото кои биле потврдени со медицински докази и фотографии. 

Иако првата апликантка давала отпор при апсењето и се обидувала да побегне, Комисијата 

оценила дека силата употребена од полициските службеници предизвикала сериозни повреди, 

кои мора да се гледаат како нечовечно постапување доколку Владата не успее да докаже дека 

употребената сила била неопходна за да може Полицијата да ги извршува своите законски 

должности. Во отсуство на какво било друго убедливо објаснување за причините на повредите 

здобиени при апсењето на апликантката, за Комисијата се чинеле уверливи нејзините наводи за 

непропорционално употребена сила.  
119 Види: Рибич против Австрија (Ribitsch v. Austria), пресуда од 4.12.1995 година, параграфи 

од 27 до 40. Комисијата сметала дека државата има морална одговорност за сите лица кои се 

лишени од слобода, и обврска да достави докази кои ќе предизвикаат разумно сомневање во 

тврдењата на апликантот (кои биле поткрепени и со медицински наоди). Тргнувајќи од 

особената ранливост на апликантот додека бил незаконски држен од Полицијата, Комисијата 

била убедена дека тој бил подложен на физичко насилство кое достигнало до нечовечно и 

понижувачко постапување. 

Од една страна, апликантот посочил дека модринките во внатрешниот и надворешниот дел на 

неговата десна рака ги виделе повеќе сведоци (вклучувајќи новинар, психолог и лекари), и 

според него малтретирањето од полициските службеници кои го испитувале, кои грубо го 
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ЕСЧП кај случајот Рехбок против Словенија заземал став дека врз 

Владата лежи товарот да даде убедувачки аргументи дека употребената сила 

не била прекумерна, и сметал дека овој случај треба да се разликува од 

случаите Рибич против Австрија (апликантот ги здобил повредите додека бил 

задржан од Полицијата), и Клаас против Германија (помалку сериозните 

повреди биле добиени во текот на лишувањето од слобода, а националните 

судови ги утврдиле фактите откако ги сослушале очевидците и по евалуирање 

на нивниот кредибилитет). Во пресудата Судот констатирал две работи: 

првата работа - повредите кои, без сомнение, предизвикале сериозно страдање 

биле последица на употребата на прекумерна и неоправдана сила за време на 

апсењето, и затоа го оценил постапувањето како нечовечно и спротивно на 

членот 3 од ЕКЧП, и втората работа - постапувањето со апликантот за време 

на притворот не претставувало повреда на истиот член. Имајќи ја предвид 

сериозноста на повредите (двојна фактура на вилицата и контузии на лицето), 

ЕСЧП сметал дека Владата не доставила убедливи или веродостојни докази 

кои би го објасниле или оправдале степенот на употребената сила за време на 

апсењето.
120

 

                                                                                                                                                     
тепале, навредувале и му се заканувале, имало само една цел - да извлечат од него признание, а 

со тоа му предизвикале интензивно физичко и ментално страдање. 

Од друга страна, Владата истакнала дека апликантот повредите ги здобил удирајќи се од 

автомобилска врата. 
120 Види: Рехбок против Словенија (Rehbock v. Slovenia), пресуда од 28.11.2000 година, 

параграфи од 65 до 81. Апликантот се жалел дека словенечката полиција му нанела сериозни 

телесни повреди за време на неговото апсење и дека не му била овозможена соодветна 

медицинска нега во текот на притворот што следел. 

Комисијата не била во можност да добие целосна слика на фактичките околности во кои 

апликантот бил повреден, и затоа во финалниот извештај забележала - и покрај неколкуте 

барања, Владата на ниту еден начин не докажала дека повредите биле случајно нанесени. Во 

утврдувањето на повреда на членот 3 од ЕКЧП, Комисијата, главно, се потпирала на случајот 

Рибич против Австрија т.е. на владиниот неуспех да обезбеди задоволувачко објаснување како 

биле предизвикани повредите и да достави соодветен доказен материјал кој би ги ставил под 

сомнение наводите на апликантот.  

ЕСЧП нотирал дека двете спротивставени странки не го оспорувале фактот дека повредите на 

апликантот (забележани и во медицинската евиденција) настанале во текот на апсењето, но дале 

различни верзии. Апликантот не бил уапсен за време на случајна операција која би можела да 

има неочекуван развој, со што Полицијата би требало да реагира без претходна подготовка. Од 

доставените документи, ЕСЧП увидел дека Полицијата однапред го планирала апсењето и 

имала доволно време да ги евалуира можните ризици и да ги преземе сите неопходни мерки за 

реализација на апсењето. 13. полициски службеници очигледно биле побројни од тројцата 

осомничени кои требало да се уапсат. Дополнително, апликантот не им се заканувал на 

полициските службеници додека го апселе. Во текот на постапката пред Комисијата, Владата 

тврдела дека апликантот ги добил повредите кога удрил со главата во автомобилскиот браник, 

а, пак, во подоцнежниот полициски извештај стоело дека апликантот се удрил со лицето на 

калникот на паркиран автомобил и на тротоарот од паркингот. Владата не ја објаснила оваа 

неконзистентност. 

Според мислењето на ЕСЧП постапувањето на кое бил изложен апликантот додека бил во 

затвор, односно неуспехот на затворскиот персонал во неколку прилики да му обезбеди 

медикаменти за ублажување на болките, не го надминало степенот на свирепост за да се донесе 

заклучок дека неговото право од членот 3 било повредено. Инаку, апликантот редовно бил 

прегледуван од лекари, а самиот одбил да му се направи операција што ја препорачале 

специјалисти. 
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Тргнувајќи од природата и степенот на малтретирањето (фалака и удар 

во градите) и од цврстите заклучоци кои произлегле од доказите дека овие 

акти се случиле при испитувањето на сопругот на апликантката, ЕСЧП 

едногласно одлучил дека постапувањето во случајот Салман против Турција 

може да се карактеризира како тортура со што е прекршен членот 3 од 

ЕКЧП. Исто така, утврдил дека Владата не обезбедила задоволително 

објаснување за трагите и повредите на телото на жртвата, кои биле 

забележани по неговото приведување. ЕСЧП во пресудата посочил на КПТ, 

кој ја забележал примената на фалака како една од формите за малтретирање, 

често употребувана во Безбедносниот директорат во Адана.
121

 

Неуспехот на властите да ја испитаат жалбата на апликантката 

дека била подложена на тортура во случајот Севтап Везнедароглу против 

Турција, ЕСЧП едногласно го оценил како повреда на членот 3 од ЕКЧП. 

Според негово мислење, инсистирањето на апликантката да í биде разгледана 

жалбата (заедно со медицинскиот наод) требало да биде доволна основа која 

ќе го натера јавниот обвинител да ја истражи жалбата, особено затоа што таа 

во периодот од 4 до 15 јули 1994 била лишена од слобода од страна на 

Полицијата. Според тоа, инертноста покажана од властите како одговор на 

наводите на апликантката била несоодветна на процедуралната обврска 

наметната со членот 3.
122

 

Еден од последните случаи кои се однесуваат на членот 3 е Гафген 

против Германија, во кој ЕСЧП со 11 гласа за наспроти 6 гласа против 

констатирал дека апликантот може сé уште да тврди дека е „жртва― на 

                                                           
121 Види: Салман против Турција (Salman v. Turkey), пресуда од 27.6.2000 година, параграфи од 

110 до 117. Апликантката се жалела дека пред да почине нејзиниот сопруг, осомничен за 

учество во активности на Курдската работничка партија, бил мачен за време на задржувањето 

во Безбедносниот директорат во Адана. Наводите ги темелела на трагите на неговите стапала и 

глуждови кои покажале дека бил подложен на фалака, при што од властите не добила никакво 

задоволително објаснување како настанале овие траги, иако пред да биде лишен од слобода бил 

во добро здравје. Се жалела и на повреда на процедуралниот аспект на членот 3 - нејзината 

жалба не била соодветно испитана од надлежните власти. 

ЕСЧП нотирал дека модринката на градите, што ја прекривала скршеницата на стернумот, исто 

така, одговарала на удар во градите, како и тоа дека модринката и отокот на левото стапало 

комбинирано со гребаниците на левиот глужд се совпаѓале со примената на фалака. 
122 Види: Севтап Везнедароглу против Турција (Sevtap Veznedaroğlu v. Turkey), пресуда од 

18.10.2000 година, параграфи од 110 до 117. Властите не презеле никакви активности за да 

добијат други информации од апликантката или да ги испитаат инволвираните полициски 

службеници, а судијата ги отфрлил нејзините тврдења без натамошна истрага. Инаку, 

апликантката се жалела дека била испитувана од околу 15 полициски службеници, според кои 

во странство работела за Курдската работничка партија. Таа навела дека била соблечена и 

обесена за рацете, í биле нанесувани електрошокови на усната и половите органи, а се 

онесвестила кога по половина час ја симнале. Додека ја испитувале í се заканувале со смрт и 

силување, и í рекле повеќе да не работи на прашања за човековите права. Потоа била однесена 

во ќелија, а следниот ден повторно ја мачеле и í се заканувале со смрт и силување. Тортурата 

продолжила и во следните четири дена. Во текот на првите два дена не í била давана храна, а 

потоа í било давано само парче леб и неколку маслинки. 

Бидејќи í се заканувале со тортура и силување, апликантката потпишала неколку документи во 

кои стоело дека трагите од тортура на нејзиното тело ги добила кога паднала при покажување 

на местото кое го користела Курдската работничка партија. 
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повреда на членот 3 во однос на целите на членот 34 и дека имало повреда на 

членот 3. Во однос на првиот аспект, ЕСЧП заземал став дека во оваа фаза не 

е обврзан да испита дали забранетиот метод на испитување во текот на 

истрагата може да се каже дека влијаел врз судењето на апликантот и дека му 

предизвикал тешкотии. Имајќи ги предвид околностите, ЕСЧП сметал дека 

различните мерки преземени од страна на домашните власти не успеале 

целосно да го исполнат барањето за надоместок како што се прави во судската 

практика. Оттука, Германија не му исплатила на апликантот доволен 

надоместок за начинот на кој со него се постапувало што е во спротивност на 

членот 3.
 
Во однос на вториот аспект, тргнувајќи од утврдените наводи според 

кои додека Полицијата го испитувала апликантот му се заканувала со тортура 

со цел да го натера да каже каде се наоѓа лицето Ј., ЕСЧП констатирал дека 

овој метод на испитување претставува нечовечно постапување забрането со 

членот 3.
123

 

Иако ЕСЧП ги идентификуваше елементите кои го карактеризираат 

постапувањето или казнувањето како тортура, никогаш не се обидел точно да 

дефинира што значи овој израз. Сепак, делумно ја потврди дефиницијата 

дадена во членот 1 од ОНКАТ, со што може да се утврдат трите основни 

елементи што претставуваат тортура: 

- намерно нанесување на тешка физичка или ментална болка или 

страдање, 

- болката или страдањето се нанесуваат поради исполнување на 

определена цел (на пример, добивање на информации/признание, 

казнување, заплашување и сл.), 

- болката или страдањето се нанесуваат од или се поттикнати од или со 

согласност на или се применети од јавен службеник или друго лице 

кое дејствува по службена должност. 

Од друга страна, малтретирањето што не е тортура, со тоа што нема 

доволно интензитет или цел, ќе се класификува како нечовечно или 

                                                           
123 Види: Гафген против Германија (Gäfgen v. Germany), пресуда од 3.6.2010 година, параграфи 

од 109 до 132. Апликантот тврдел дека додека го испитувал детективот Е. на 1.10.2002 година, 

бил изложен на тортура која е забранета со членот 3. Детективот Е. му се заканил дека ќе му 

биде нанесена „неиздржлива болка каква што никогаш дотогаш не почувствувал― ако не каже 

каде се наоѓа киданпираното дете Ј. Му се заканил дека таквата болка ќе му биде нанесена без 

да има траги и дека полициски службеник, специјално обучен за такви техники, доаѓал со 

хелихоптер кон полициската станица. Исто така, апликантот тврдел дека му се заканувале дека 

ќе биде заклучен во ќелија со двајца големи „црнци― кои анално ќе го злоупотребат.  

Според Greer централното морално прашање, кое никој од судиите на ЕСЧП не го поставил, е: 

„Зошто треба правото на осомничениот, речиси сигурно инволвиран во киднапирање на дете за 

откуп, да биде поштеден од краткотрајно психолошко страдање предизвикано со закана за 

тортура за да се принуди да открие каде се наоѓа неговата жртва, да има предност пред правото 

на жртвата да избегне многу посурово и многу подолго физичко и психичко страдање и 

неизбежна смрт, предизвикана од страна на самиот киднапер?― (Greer; 2011, 67-89). Повеќе за 

овој случај, види во: Ast, S. (2010) The Gäfgen Judgment of the European Court of Human Rights: 

On the Consequences of the Threat of Torture for Criminal Proceedings, German Law Journal, Vol. 

11, No. 12. стр. 1393-1406. 
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понижувачко.
124

 Јасно е дека постапувањето кое не може да се вклопи во 

рестриктивната дефиниција за тортура, може да влезе во рамките на другите 

два аспекта, особено во поширокиот аспект - понижувачкото постапување. 

За да биде постапувањето карактеризирано како нечовечно, мора да достигне 

определен степен на свирепост. Постапувањето, исто+времено, може да биде 

и нечовечно и понижувачко, но понижувачкото постапување не може да 

прерасне во нечовечно постапување. Понижувачкото постапување е 

постапување со кое грубо се навредува.
125

  

Тргнувајќи од дефиницијата на ОНКАТ и од практиката на ЕСЧП, 

може да се даде следниов преглед како се случува тортурата, односно да се 

дадат одговори на следниве важни прашања: 

                                                           
124 Така: Aisling, според кој трите елементи на тортурата се: нанесување на тешка ментална или 

физичка болка или страдање; намерно нанесување на болка; и следење на определена цел (како 

што е добивање на информации) (Aisling; 2003, 12, 16). 

Од друга страна, според Giffard, трите елементи кои ја сочинуваат тортурата се следниве: 

- нанесување на тешка физичка или ментална болка или страдање, 

- од страна на државните власти или со нивна согласност или одобрување , 

- со цел - добивање на информации или признание, казнување или заплашување. 

Авторот истакнува дека тортурата се разликува од другите форми на малтретирање поради 

значителниот степен на страдање кое го предизвикува. Суровото постапување, како и 

нечовечното и понижувачкото постапување или казнување, исто така, претставуваат 

малтретирање чија последица е различен степен на патење, кој е помал од тортурата. Облиците 

на малтретирање, со исклучок на тортурата, не мора да се нанесуваат поради некоја посебна 

цел, но мора да постои намера да се изложат поединците на услови кои прераснуваат во 

малтретирање или како последица го имаат малтретирањето. Суштинските елементи кои го 

сочинуваат малтретирањето кое не прераснува во тортура, мора да се сведат на следниве: 

- намерно изложување на значителна ментална или физичка болка или страдање, 

- од страна на државните власти или со нивна согласност или одобрување . 

За да се направи разлика помеѓу облиците на малтретирање, во секој поединечен случај мора да 

се земат и неговите посебни околности и посебните карактеристики на конкретната жртва. Ова 

го отежнува поставувањето на точните граници помеѓу различните форми на малтретирање, 

затоа што тие околности и карактеристики се променливи, но го прават законот пофлексибилен 

затоа што му овозможуваат да се приспособи на околностите. Важно е да се запомни дака сите 

облици на малтретирање се забранети со меѓународното право. Ова значи дека дури и кога 

постапувањето не се смета за доволно тешко за да прерасне во тортура, може да биде утврдено 

дека државата ја прекршила забраната за малтретирање (Giffard; 2000, 12). 

За „тешката― или „суровата― болка или страдање, слично размислува Ingelse, и истакнува дека 

начинот на кој е формулирана дефиницијата во ОНКАТ, произлегува дека само жртвата лично 

може да биде сведок за болката и нејзиниот интензитет. Ефектот кој преземеното дејство го има 

за жртвата, исто така, е одредувачко за прашањето дали тортурата се случила. Намерата на 

лицето кое ја нанесува болката, барем за субјективната перцепција на нејзиниот интензитет, е 

ирелевантна (Ingelse; 2001, 201). 
125 Така: Fenwick: op. cit., стр. 45, при што како нечовечно постапување ги посочува физичкиот 

напад, заканите за тортура, техниките за испитување што предизвикуваат дезориентација. 

Jacobs & Ovey & White: op. cit., стр. 109, укажуваат на еден коментар според кој органите во 

Стразбур „вложиле значителна енергичност и креативност во развивањето на идејата за 

понижувачкото постапување како „најниска― форма на апсолутното право на градираната скала 

на малтретирањето, без еродирање на законскиот ефект на правилото за посебна правна сила―, 

и забележуваат, иако делумно е опфатено со експанзијата на работите кои потпаѓаат под членот 

3, несомнено останува разочарувањето што толку многу случаи предизвикале бројни апликации 

за постапувања со кои се крши членот 3. 
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1. Што претставува тортурата? - Намерно нанесување на тешка 

ментална или физичка болка или страдање. 

2. Која е целта на тортурата? - Добивање на информации или 

признание, казнување или заплашување. 

3. Кој може да се јави како сторител на тортура? - Државната власт 

самостојно, или со нејзина согласност, поттикнување или одобрување. 

4. Кое лице може да биде жртва на тортура? - Секое лице. 

5. Каде најчесто се случува тортурата? - Може да се користи секое 

место, а за особено ризични места се сметаат станиците на Полицијата 

и Жандармеријата, како и други места кои се користат за лишување од 

слобода. 

6. Кога најчесто се случува тортура? - Најголем ризик постои при 

приведувањето или во текот на лишувањето од слобода, пред да му се 

овозможи на лицето пристап до адвокат или до суд, при што ризикот 

трае во текот на целата истрага без разлика каде е затворено лицето.
126

 

Мора да се запомни дека кон критериумите користени за да направи 

разлика помеѓу елементите на членот 3 од ЕКЧП, секогаш треба да се 

приклучи и факторот време т.е. да се има предвид и динамичниот карактер на 

толкувањето на одредбите на ЕКЧП. 

ЕСЧП признава дека идеите и вредностите не остануваат статични, и 

дека сторувањата и несторувањата кои порано не биле сметани за тортура или 

нечовечно или понижувачко постапување, може подоцна да се сметаат како 

такви. Оттука, ЕСЧП не е обврзан со неговите претходни пресуди и е 

слободен во реевалуацијата на неговите одлуки.
127

 

 

5.2.1.1. Случај Јашар против Македонија 

Јашар против Македонија е првиот случај во кој ЕСЧП констатирал 

дека Република Mакедонија го повредила членот 3. Специфично за овој 

случај, како и за случајот Џеладинов и други против Македонија и случајот 

Сулејманов против Македонија, е дека се работи за апликанти кои се 

македонски државјани со ромско етничко потекло. 

Пејрусан Јашар (роден 1965 година; жител на Штип; македонски 

државјанин; Ром), на 1.2.2001 година, поднел апликација против Република 

Mакедонија (бр. 69908/01), во која се жалел на неколку аспекти кои 

произлегуваат од членот 3 на ЕКЧП, односно дека бил:  

- подложен на акти на полициска бруталност, што му предизвикале 

големо психичко и ментално страдање кое прераснало во тортура, 

нечовечно и/или понижувачко постапување, 

- жртва на процедурална повреда на истиот член, затоа што 

обвинителските власти не успеале да спроведат ефикасна, или, во 

суштина, каква било официјална истрага способна да доведе до 

                                                           
126 Слично: Giffard: op. cit., стр. 15-18. Според Pakes важен е фактот дека тортурата мора да биде 

извршена под покровителство на државата. Човековите права особено се обидуваат да ги 

заштитат граѓаните од државата, а не од погрешното постапување на приватните граѓани 

(Pakes; 2004, 153). 
127 Така: APT. (2008). Torture in International Law, a guide to jurisprudence. Geneva. стр. 91. 
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идентификување и казнување на полициските службеници одговорни 

за таквото постапување,
128

  

- немал на располагање ефикасен правен лек во однос на неуспехот на 

домашните органи ефикасно да ги истражат неговите тврдења за 

малтретирање (спротивно на членот 13 од ЕКЧП, а во врска со членот 

3).
129

 

Според верзијата на апликантот, на 16.4.1998 година, околу 21 часот, 

заедно со пријателот Ф.Д. биле излезени во бар во центарот на Штип. На 

другиот крај од барот, две лица се коцкале, при што лицето кое изгубило, 

извадило пиштол, испукало неколку куршуми во воздух и еден во под и ги 

побарало парите назад. Сите присутни, вклучително и апликантот и неговиот 

пријател, се обиделе да излезат од барот, но тоа не можеле да го направат 

затоа што излезот бил блокиран од мешаницата која се создала. Во меѓувреме, 

во барот пристигнале пет полициски службеници, кои се свртеле кон 

апликантот и кон неговиот пријател. Еден полициски службеник го фатил 

апликантот за коса и го турнал кон полициското возило, додека друг 

полициски службеник го зграпчил пријателот на апликантот за рака и му ја 

свртел зад грб. Набргу потоа, двајцата биле однесени во локалната полициска 

станица, каде биле сместени во две посебни ќелии.
130

 

Апликантот навел дека околу полноќ, еден од претходно наведените 

полициски службеници влегол во ќелијата и му рекол да се наведне. Потоа, со 

нога го удрил по глава од што почнал да крвави од устата. Апликантот паднал 

на подот, а полицискиот службеник го зграпчил за коса и наводно почнал 

дивјачки да го удира со тупаници и со палка. Понатаму, апликанотот укажал 

дека друг полициски службеник, кој наводно го тепал неговиот пријател во 

другата ќелија, дошол во неговата ќелија и продолжил да го удира сé до 5 

часот изутрина. Потоа, биле однесени во канцеларија, каде биле испитувани 

во врска со инцидентот. По составувањето на извештајот, Полицијата 

наредниот ден околу 11 часот ги пуштила двајцата на слобода. Откако бил 

ослободен, апликантот отишол во Одделот за брза помош на штипската 

болница, каде побарал медицинска помош. Во медицинското уверение од 

17.4.1998 година, издадено од докторот кој го прегледал апликантот, стои дека 

тој се здобил со неколку телесни повреди опишани како лесни („slight―). Исто 

така, во уверението било наведено дека апликантот кажал дека со палка бил 

тепан во полициската станица и дека бил шутиран по целото тело. 

                                                           
128 Види: Јашар против Македонија, параграф 41. 
129 Види: Ibid, параграф 61. 

Заедно со апликацијата, апликантот врз основа на членот 41 од ЕКЧП, поднел и барање за 

надоместок на нематеријална штета во износ од 35.000 евра; 16.605 евра за трошоци и 

надоместоци на Европскиот центар за правата на Ромите пред ЕСЧП; и 4.148 евра за трошоци и 

надоместоци на македонскиот адвокат пред домашните органи и пред ЕСЧП. Види повеќе: Ibid, 

параграфи од 64 до 72. 
130 Види: Ibid, параграфи 9 и 10. 
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Медицинското уверение не го специфицирало можното потекло на повредите, 

кога настанале и на кој начин.
131

 

Од друга страна, и Владата дала своја верзија на настаните. Имено, на 

16.4.1998 година помеѓу 21:00 и 22:00 часот, апликантот и Ф.Д. пристигнале 

во кафе-барот „Лотус―. Тие се придружиле на групата луѓе кои ги гледале 

оние кои се коцкале со коцки. Некаде околу 02:00 часот по полноќ на 

17.4.1998 година, еден од коцкарите кои изгубиле, тврдел дека коцката му 

била наместена и ги побарал парите назад. Почнала расправија, во која 

учествувале апликантот и Ф.Д. Кога, извесен Ј.Н. извадил пиштол и испукал, 

Ф.Д. го соборил, а пиштолот паднал на подот. Околу 02:30 часот по полноќ, 

по пријава за пукање од огнено оружје на местото на настанот пристигнала 

полиција. Во меѓувреме, во барот имало безредие, по кое неколку лица 

излегле надвор. Увидот на полицијата на местото на настанот траел сè до 

04:30 часот.
132

 

Полицијата се обидела да го лиши од слобода лицето М.С., кое 

претходно било пријавено. Апликантот и Ф.Д., кои во расправата застанале на 

страната на М.С., ја попречиле полицијата и му овозможиле на М.С. да 

побегне. Ф.Д., исто така, нападнал и друго лице на местото на настанот, по 

што полицијата решила сите присутни, вклучително и апликантот, да ги 

однесе во полициска станица. Во 5 часот, апликантот и Ф.Д. биле 

распрашувани од полицијата. Тие биле ослободени во 07:30 часот, при што не 

била употребена никаква сила против апликантот за време на испитувањето, 

ниту, пак, тој се пожалил во полициската станица во врска со некаква 

злоупотреба од страна на полицијата или за некаква повреда која ја здобил.
133

 

Во однос на настанот, ЕСЧП во пресудата се осврнува на кривичната 

истрага и граѓанската постапка.
134

 Имено, апликантот преку негов правен 

застапник на 25.5.1998 година, поднел кривична пријава до Основното јавно 

                                                           
131 Апликантот доставил исечок од весник, заедно со неговата изјава во врска со инцидентот, а 

во која тој наведува дека бил тепан за време на инцидентот во барот. Во весникот, исто така, 

била објавена негова фотографија со отечено десно око. Види: Ibid, параграфи  од 11 до 13. 

Што се однесува до инцидентот, апликантот и неговиот пријател не биле пријавени за какво 

било казниво дело во врска со инцидентот. Види: Ibid, параграф 14. 
132 Види: Ibid, параграф 15. 
133 Види: Ibid, параграфи 16 и17. 
134 Покрај тоа што поднел кривична пријава, апликантот повел и граѓанска постапка, односно 

тужба за надоместок на нематеријална штета и од Република Македонија и од Министерството 

за внатрешни работи, настаната како резултат на насилство претрпено за време на 

задржувањето во Полициската станица. Основниот суд во Штип ја одбил тужбата како 

неоснована, иако утврдил дека повредите на апликантот се неспорни, но, сепак, врз основа на 

изнесените докази не можел да констатира дека причината за нивното настанување е 

полициската бруталност. Врз основа на изјавите на полициските службеници, Судот утврдил 

дека апликантот се здобил со повреди на главата и окото пред да биде одведен во Полициската 

станица, и заклучил дека повредите ги здобил или за време на тепачката во барот или како 

резултат на легитимната акција на полициските службеници при совладувањето на неговиот 

отпор за време на лишувањето од слобода. На 29.4.1999 година апликантот ја обжалил оваа 

одлука, но на 5.10.1999 година Апелациониот суд во Штип ја одбил жалбата како неоснована. 

Јавниот обвинител на 1.3.2000 година го одбил барањето на апликантот од 4.2.2000 година за 

поднесување на барање за заштита на законитоста до Врховниот суд. За граѓанската постапка, 

види: Ibid, параграфи од 23 до 30.  
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обвинителство во Штип против непознат полициски службеник врз основа на 

членот 143 од Казнениот законик.
135

 Во кривичната пријава, апликантот ја 

образложил фактичката состојба на инцидентот и навел дека бил малтретиран 

од полициски службеник додека бил задржан во Полицијата. Тој побарал од 

Јавното обвинителство да започне постапка утврдена со законот. 

Медицинското уверение од 17.4.1998 година, како доказ, било доставено во 

прилог на пријавата. Правниот застапник на апликантот на 28.5.1999 година, 

поднел писмо до штипскиот јавен обвинител, во кое ужажал дека поднел 

кривична пријава пред една година и дека оттогаш нема добиено никаква 

информација и дека не добил никаква информација и ниту, пак, има сознанија 

дали биле преземени некакви дејства од страна на Основното јавно 

обвинителство во Штип за да се идентификуваат сторителите и да се иницира 

формална истрага. Бидејќи повторно не добил одговор, правниот застапник на 

25.10.1999 година поднел уште едно писмо до јавниот обвинител, при што 

побарал информација дали било преземено какво било дејство во врска со 

предметот на апликантот. Тој не укажал на граѓанската постапка која во 

меѓувреме завршила, ниту, пак, го информирал јавниот обвинител за 

идентитетот на полициските службеници, кој бил утврден во рамките на 

граѓанската постапка.
136

 

Штипскиот јавен обвинител со писмо од 1.11. 1999 година, одговорил 

дека Обвинителството постапило по кривичната пријава на тој начин што 

преку службено барање за дополнителни известувања се обратило до МВР. 

Но, заклучно со тој датум Обвинителството не добило известување од МВР. 

Имајќи предвид дека апликантот оттогаш не добил никаква нова информација 

за какво било дејство преземено од надлежното Јавно обвинителство, 

постапката во врска со кривичната пријава сé уште траела.
137

 

Во врска со наводната повреда на членот 3 од ЕКЧП, ЕСЧП посебно се 

осврнал на наводното малтретирање и на наводниот недостаток на ефикасна 

истрага. Притоа, се повикал и посочил на генералните принципи, и истите ги 

применил во конкретниот случај.
138

 По разгледување на околностите т.е. 

наводите на апликантот и наводите на Владата на Република Mакедонија, 

ЕСЧП едногласно: 

1. Сметал дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на наводното 

малтретирање; 

ЕСЧП како неспорно утврдил дека апликантот претрпел одредени 

повреди (било потврдено од медицинското уверение и од наодите 

на судот во граѓанската постапка, но домашните судови го одбиле 

тужбеното барање за тоа како биле нанесени повредите). Во однос 

на наводите на апликантот дека повредите биле предизвикани од 

постапувањето на кое бил подложен за време на полициското 

задржување (што било спротивно на владината верзија на 

                                                           
135 Се работи за кривичното дело малтретирање во вршење на службата (член 143 од КЗ). 
136 Види: Ibid, параграфи од 18 до 20. 
137 Види: Ibid, параграфи 21 и 22. 
138 Воедно, ЕСЧП се осврнал и на наводната повреда на членот 13 на ЕКЧП, примената на 

членот 41 од ЕКЧП (штета, трошоци и надоместоци, камата). Види: Ibid, параграфи од 61 до 72. 
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настаните), ЕСЧП сметал дека апликантот не успеал да го покрене 

ова прашање ниту во граѓанската судска постапка ниту пред 

јавниот обвинител. ЕСЧП уочил дека не биле истакнати убедливи 

елементи во текот на постапката, кои можеле да ги доведат во 

прашање наодите на домашните судови и да ги поддржат 

тврдењата на апликантот. Неконзистентноста на неговите повреди 

и околностите под кои ги здобил, биле во прилог на заклучок на 

ЕСЧП. Понатаму, ЕСЧП посочил дека осум години по овие 

настани, првенствено поради неактивноста на домашните органи 

и неподготвеноста да спроведат ефикасна истрага за тврдењата на 

апликантот, не можел да утврди која верзија на настаните е 

поверодостојна. Доказите изнесени пред ЕСЧП не му овозможиле 

да утврди надвор од разумното сомневање дека апликантот бил 

подложен на физичко и психичко малтретирање за време на 

полициското задржување, и затоа сметал дека има недоволно 

докази за да заклучи дека постои повреда на членот 3 од ЕЧКП во 

однос на наводното малтретирање.
139

 

2. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП како резултат на 

неуспехот на властите да спроведат ефикасна истрага за наводите на 

апликантот дека бил малтретиран од полицијата; 

Во врска со недостатокот на каква било истрага за наводите на 

апликантот дека бил подложен на малтретирање за време на 

полициското задржување, ЕСЧП сметал дека постои повреда на 

членот 3 од ЕКЧП од овој аспект. ЕСЧП го сметал за несомнен 

фактот дека апликантот поднел кривична пријава до јавниот 

обвинител и дека поднел тужба за надоместок на штета по повеќе 

од еден месец од критичниот настан, но истовермено не можел да 

најде убедливо објаснување за неуспехот на апликантот да го 

информира јавниот обвинител за идентитетот на полициските 

службеници кои го лишиле од слобода во барот, што било 

утврдено во граѓанската постапка. Понатаму, бидејќи предметот 

бил земен во разгледување од домашните органи, ЕСЧП бил 

задоволен од покренувањето барем основано сомневање дека 

повредите на апликантот би можеле да бидат предизвикани од 

третманот кој го претпрел за време на полициското приведување. 

Исто така, домашните органи не презеле никакви чекори да 

идентификуваат кој бил присутен за време на приведувањето на 

апликантот или кога ги здобил повредите, или, пак, дали постојат 

индикации дека сведоци, засегнати полициски службеници, или 

докторот кој го прегледал апликантот, биле сослушани за 

повредите на апликантот. Дополнително, ЕСЧП посочил на 

неактивноста на јавниот обвинител која го спречила апликантот 

да поведе постапка како субсидијарен тужител и му го попречила 

пристапот до следната постапка пред надлежниот суд. Во 

                                                           
139 Види: Ibid, параграфи од 46 до 54. 
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моментот на разгледување на апликацијата, апликантот, исто така, 

бил спречен да покрене истрага, затоа што јавниот обвинител сè 

уште немал донесено решение за отфрлање на кривичната 

пријава.
140

 

3. Сметал дека не е потребно посебно да се разгледува барањето на 

апликантот за недостаток на ефикасен лек според членот 13 од ЕКЧП. 

Тргнувајќи од основите врз база на кои утврдил дека постои 

повреда на процедуралниот аспект на членот 3, ЕСЧП сметал дека 

посебно прашање не произлегува од членот 13 од ЕКЧП.
141

 

Исто така, ЕСЧП ја обврзал Република Mакедонија да исплати 3.000 

евра на апликантот како надоместок за претрпена нематеријална штета и 5.000 

евра на Европскиот центар за правата на Ромите, односно 4.148 евра на 

македонскиот адвокат, како негови застапници, а воедно го отфрлил остатокот 

на барањето на апликантот за правичен надоместок.
142

 

 

5.2.1.2. Случај Трајкоски против Македонија 

Шест македонски државјани, и тоа Цветан Трајкоски (роден во 1964 

година, живее во Прилеп), Никола Трајкоски, Снежана Трајкоска, Игорче 

Симоноски, Цветан Симоноски и Ратка Симоноска на 26.9.2001 година 

поднеле апликација против Република Mакедонија (бр. 13191/01), за 

членовите 6 и 13 од ЕКЧП и членот 1 од Протоколот бр. 1. Со писмо 

поднесено до ЕСЧП на 28.1.2002 година, Цветан Трајкоски, исто така, се 

жалел дека бил малтретиран од полицијата, при што ЕСЧП на 1.12.2005 

година одлучил до Владата на Република Mакедонија да ја проследи неговата 

апликациј за членот 3 од ЕКЧП, а другиот дел од апликацијата да го прогласи 

за недопуштен.
143

 Во суштина, апликантот се жалел дека бил подложен на 

акти на полициска бруталност при неговата посета на Полициската станица, за 

да дискутира во врска со работењето на една бензинска станица.
144

 

Апликантот и Владата на Република Mакедонија дале своја верзија на 

настанот. Според верзијата на апликантот, во придружба на неговата сопруга 

на 30.1.2001 година во 20:20 часот отишол во Полициската станица во Прилеп 

за да пријави дека може да дојде до оган и експлозија на бензинската станица, 

како разултат на наводно неправилно управување со нафтените деривати. По 

пристигнувањето, го паркирале нивното возило пред пристапната рампа на 

улицата пред Полициската станица. На барање на дежурниот службеник, 

апликантот го поместил возилото на паркинг зад хотелот „Липа―. Откако 

апликантот влегол во Полициската станица, истиот полициски службеник го 

турнал наназад. Во неговиот првичен поднесок, апликатот изјавил дека му бил 

вперен пиштол на глава. Седум или осум полициски службеници дошле на 

лице место и го навредувале, го грабнале за раце, нозе и коса и го фрлиле низ 

                                                           
140 Види: Ibid, параграфи од 55 до 60. 
141 Види: Ibid, параграфи  61 и 62. 
142 Види: Ibid, параграфи од 64 до 72. 
143 Види: Трајкоски против Македонија, параграфи од 1 до 4. 
144 Види: Ibid, параграф 27. 
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скали. Тие продолжиле да го удираат и тепаат по целото тело. За време на 

тепањето, полициските службеници му упатувале и навредливи зборови.
145

 

Од друга страна, Владата дала своја верзија на настанот, според која 

апликантот ја паркирал неговата кола пред влезот на Полициската станица во 

Прилеп, на улица на која бил забранет сообраќај и паркинг. Апликантот не ја 

го поместил автомобилот и покрај тоа што му било наредено од страна на 

полициските службеници кои биле на должност. Апликантот влегол во 

Полициската станица без да се идентификува, и ја игнорирал усната наредба 

на полицискиот службеник да ја напушти зградата. Тој пружил активен отпор 

кога полициските службеници го изнеле надвор од станицата.
146

 

На овој првичен инциндент, се надоврзале неколку настани. Во првото 

медицинско уверение, издадено на 30.1.2001 година во 21:15 часот, стоело 

дека апликантот се здобил со неколку телесни повреди кои не биле 

квалификувани како тешки, при што му биле препишани средства за 

смирување. Ова уверение не го прецизирало можното потекло на повредите, 

времето или начинот на нивното настанување. По комуникацијата за случајот, 

апликантот доставил друго медицинско уверение и извештај од вештак. 

Уверението било издадено на 11.5.2006 година од Болницата во Прилеп, и во 

него биле опишани повредите на апликантот, наведени во првото уверение, со 

следните термини: мала модринка на десната слепоочница, гребнатина на 

десниот глужд и на прстот на ногата. Дополнително, било забележано дека му 

биле повредени десниот лакот и левата страна од колкот. Извештајот од 

вештакот од 23.5.2006 година се однесувал на неговата траума по инцидентот, 

а бил заснован на медицински белешки и на изјава на апликантот. Извештајот 

укажувал на тоа дека, по инцидентот, апликантот имал модринка на левиот 

лакот, гребнатина на коленото и модринки на лицето, под левото око и на 

левиот колк.
147

  

Апликантот на 30.1.2001 година побарал од Секторот за внатрешна 

контрола при Министерството за внатрешни работи да го истражи 

инцидентот. Секторот на 23.8.2001 година изготвил извештај во кој ја навел 

фактичката состојба на инцидентот, и утврдил дека апликантот бил изнесен од 

зградата, откако ја игнорирал усната наредба од полициските службеници да 

го стори тоа. Понатаму, укажал дека апликантот пружил активен отпор кон 

полициските службеници и арогантно се однесувал. Оттука, Секторот утврдил 

дека немало злоупотреба на овластувањата од страна на полицијата во 

намерата да го совладаат апликантот. Потоа, истакнал дека на 6.2.2001 година 

била поднесена пријава за поведување на прекршочна постапка против 

апликантот во согласност со Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, 

во која било укажано дека, inter alia, полициски службеник го грабнал 

апликантот за неговите раце и го изнел надвор од полициските простории.
148

  

                                                           
145 Види: Ibid, параграф 7. 
146 Види: Ibid, параграф 8. 
147 Во врска со предметниот инцидент, нема судска одлука против апликантот. Види: Ibid, 

параграфи од 9 до 12.  
148 Види: Ibid, параграф 13. 
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На неодреден датум, апликантот до јавниот обвинител поднел 

кривична пријава против П.Р., полициски службеник кој наводно учествувал 

во инцидентот, затоа што го малтретирал додека бил на должност. ЕСЧП не 

можел да утврди дали апликантот се жалел во однос на другите полициски 

службеници. Владата изјавила дека на 9.3.2001 година јавниот обвинител 

поднел барање за дополнителни известувања до Министерството за 

внатрешни работи, кое, пак, како одговор поднело официјален извештај за 

инцидентот. Но, не биле доставени докази како потврда за таквото тврдење.
149

 

Јавниот обвинител на 15.5.2001 година ја отфрлил кривичната пријава 

на апликантот, со образложение дека наводното дело не може да се смета за 

кривично дело, кое би се гонело по негово барање. Било утврдено дека на 

30.1.2001 година апликантот го паркирал возилото пред влезот на 

Полициската станица во Прилеп, при што го блокирал влезот на полициските 

возила. Тој им викал на полициските службеници и се заканил дека ќе ја 

запали бензинската станица. П.Р. и К.Н., друг полициски службеник, му 

наредиле на апликантот да го помести возилото. По распитот на П.Р. и 

другите полициски службеници, вклучително и П.Н., кој бил присутен на 

местото на настанот, јавниот обвинител утврдил дека П.Р. не го малтретирал 

апликантот, ниту, пак, истиот бил предмет на нечовечно и понижувачко 

постапување. Кон него не бил вперен пиштол ниту од страна на П.Р., ниту, 

пак, од некој друг полициски службеник. На крај, било заклучено дека П.Р. не 

го сторил наводното дело, ниту, пак, некое друго дело кое може да се гони.
150

 

Апликантот на 22.5.2001 година до Основниот суд во Прилеп поднел 

субсидијарно обвинение против П.Р. и четири неидентификувани полициски 

службеници. Тој се жалел дека му било викано, дека бил навредуван, тепан и 

влечкан по подот, поради што се здобил со лесни телесни повреди и 

модринки. Тој побарал Судот да земе исказ од него, од неговата сопруга и 

П.Н., кој бил сведок на инцидентот, како и од К.Н. Судот на 20.6.2001 година 

побарал од апликантот да го прецизира обвинението преку доставување на 

имињата на неидентификуваните полициски службеници, на што апликантот 

на 26.6.2001 година одговорил дека не бил во можност да го открие 

идентитетот на другите полициски службеници. Тој навел дека едниот од нив 

бил управник, а другиот чувар за време на настанот, и укажал дека Судот 

може да поднесе официјално барање за доставување на информација на 

нивниот идентитет, а потоа тој лесно ќе може да ги потврди.
151

 

Судот на 2.7.2001 година го отфрлил субсидијарното обвинение на 

апликантот како нецелосно, затоа што тој не ги идентификувал другите 

четири полициски службеници, но притоа дал коментар за обвинувањата 

против П.Р. Апликантот на 1.8.2001 година изјавил жалба против таквата 

одлука, и навел дека Судот не успеал да ги истражи неговите наводи. Воедно, 

навел дека немал ефективна можност да го открие идентитетот на 

полициските службеници, но дека ќе може да ги идентификува ако се 

                                                           
149 Види: Ibid, параграфи 14 и 15. 
150 Види: Ibid, параграф 16. 
151 Види: Ibid, парагради од 17 до 19. 
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наредени во смотра. Апелациониот суд во Битола на 7.11.2001 година ја 

потврдил одлуката на Првостепениот суд, а на 25.12.2001 година јавниот 

обвинител го информирал апликантот дека не постојат основи за поднесување 

на барање за заштита на законитоста до Врховниот суд.
152

 

Имајќи го предвид горенаведеното, ЕСЧП едногласно: 

1. Ја прогласил за допуштена апликацијата на апликантот во однос на 

членот 3 од ЕКЧП; 

ЕСЧП сметал дека апликацијата не може да биде прогласена за 

недопуштена поради неискористување на домашните правни 

средства во смисла на членот 35 од ЕКЧП, со што го одбил 

приговорот на Владата. Понатаму, ЕСЧП нотирал дека 

апликацијата не е недопуштена по која било друга основа и 

поради тоа мора да биде прогласена за допуштена.
153

 

2. Сметал дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на 

материјалниот аспект; 

Во суштина, ЕСЧП нотирал дека за време на инцидентот на 

30.1.2001 година, неспорно било дека полицијата го изнела 

апликантот надвор од Полициската станица во Прилеп со 

употреба на сила (што било потврдено и од Секторот, а не било 

негирано од ниту една странка). Исто така, ЕСЧП утврдил дека 

апликантот се здобил со определени повреди додека бил во посета 

на Полициската станица (што било потврдено со медицинските 

уверенија). Но, ЕСЧП забележал дека описот на повредите во тие 

уверенија е контрадикторен со извештајот на вештакот (на која 

страна од телото биле нанесени повредите и на нивната природа). 

Имајќи предвид дека Владата и апликантот дале различни верзии 

како настанале повредите, ЕСЧП сметал дека најмалку еден дел 

од повредите настанале поради провокативното однесување на 

апликантот и потребата тој да биде отстранет од полициските 

простории со употреба на сила. Бидејќи апликантот не обезбедил 

доволно докази за да ја потврди неговата верзија, а имало и 

неконзистентност во медицинските уверенија, презентираните 

докази не му овозможиле на ЕСЧП да утврди надвор од разумно 

сомневање дека апликантот за време на неговата посета на 

Полициската станица бил подложен на нечовечно или 

понижувачко однесување во смисла на членот 3 од ЕКЧП. 

Односно, заклучил дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во 

однос на материјалниот аспект.
154

 

3. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на 

процедуралниот аспект. 

Пријавите на апликантот поднесени до јавниот обвинител и до 

Секторот за внатрешна контрола, во кои навел дека се здобил со 

                                                           
152 Види: Ibid, параграфи од 20 до 23. 
153 Види: Ibid, параграфи од 28 до 31. 
154 Види повеќе: Ibid, параграфи од 35 до 42. 
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повреди додека бил во „рацете― на полицијата, според ЕСЧП 

покренувале разумно сомневање дека повредите би можеле да 

бидат предизвикани од полицијата, што повлекува истрага од 

страна на надлежните органи во согласност со барањата од членот 

3 од ЕКЧП. Секторот - од една страна - го изготвил извештајот 

приближно осум месеци откако апликантот поднел пријава, а 

јавниот обвинител - од друга страна - по разгледување на 

наводите на апликантот, истите ги отфрлил со образложение дека 

не нашол доказ за сторено дело (заклучоците ги темелел 

единствено на исказите на инволвираните полициски 

службеници). Апликантот ја продолжил постапката преку 

поднесување на супсудијарно обвинение, во кое ги повторил 

тврдењата дека полицијата го тепала и притоа посочил на 

идентитетот на еден од инволвираните полициски службеници, 

оставајќи му на Судот да го утврди идентитетот и на другите 

четири полициски службеници. Иако идентитетот на полициските 

службеници лесно можел да се утврди преку увид во 

официјалните полициски извештаи, сепак, Судот инсистирал тоа 

да го стори самиот апликант, што од страна на ЕСЧП било 

оценето како претерана формалност. Понатаму, Судот не презел 

никакви дејства и го отфлил обвинението на апликантот како 

нецелосно, а не ја ни продолжил постапката кон полицискиот 

службеник кој бил идентификуван, ниту, пак, презел дејства да ги 

сослуша сведоците предложени од апликантот, вклучително и 

докторот кој го прегледал. Оттука, укажувањата на апликантот 

останале без судско разгледување на нивната основаност, поради 

што ЕСЧП заклучил дека истрагата, за тврдењата на апликантот 

дека се здобил со повреди додека бил „во рацете― на полицијата, 

не била темелна и ефикасна, односно утврдил дека постои повреда 

на процедуралниот аспект на членот 3 од ЕКЧП.
155

 

Воедно, ЕСЧП утврдил дека Република Mакедонија на апликантот 

треба да му исплати 1.000 евра за нематеријална штета, 635 евра за трошоци и 

надоместоци, и такси. ЕСЧП го отфрлил другиот дел од барањето на 

апликантот за правичен надоместок.
156

 

 

5.2.1.3. Случај Џеладинов и други против Македонија 

Третиот случај е Џеладинов и други против Македонијa (апликација 

бр. 13252/02), во кој апликантите повикувајќи се на членовите 3 и 13 од 

ЕКЧП, се пожалиле дека: 

- биле малтретирани од страна на полициски службеници, 

- не била преземена истрага во врска со нивните наводи од страна на 

Јвното обвинителство. 

                                                           
155 Види повеќе: Ibid, параграфи од 43 до 49. 
156 Види: Ibid, параграфи од 51 до 57. 
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Како и во Јашар против Македонијa, се работи за пет македонски 

државјани, т.е. Роми кои живеат во Штип: Амди Џеладинов (прв апликант, 

роден на 23.10.1975 година), Дуџихан Камилов (втор апликант, роден на 

2.4.1966 година), Ремзие Дурмишова (трет апликант, родена на 25.3.1977 

година), Дагистан Алилов (четврт апликант, роден на 1.2.1977 година) и 

Мефаил (Мета) Асановски (петти апликант, роден на 24.1.1966 година). 

Карактеристично за овој случај е дека апликантите биле застапувани 

од Здружението за заштита на правата на Ромите (Штип, РМ) и Европскиот 

центар за правата на Ромите (Будимпешта, Унгарија).
157

 Министерството за 

внатрешни работи 

Апликантите ја изнеле својата верзија на настанот. Имено, околу 

полноќ на 2.8.1998 година, група на Роми го напуштиле ресторанот каде биле 

на прослава на ромски сунет, и учествувале во тепачка со З.Ш., шампион во 

борење, кој работел како фитнес инструктор за полициските сили. З.Ш. ја 

известил локалната полиција за инцидентот и околу десет полициски 

службеници пристигнале во ресторанот во потрага по наводните напаѓачи. 

Кога влегле во ресторанот, наводно почнале да ги навредуваат гостите. 

Апликантите навеле дека биле тепани со палки, биле удирани со тупаници и 

со нога. Петтиот апликант кажал дека бил грабнат за коса и бил тепан по 

целото тело, бил врзан со лисици и однесен во Полициската станица каде бил 

подложен на сурово малтретирање. Вториот апликант, исто така, се жалел 

дека бил тепан, и покрај обидите на неговата сопруга да го заштити. Вториот 

и четвртиот апликант кажале дека биле одведени во Полициската станица, 

каде биле задржани неколку часа и биле тепани од полициски службеници, 

кои постојано ги навредувале во врска со нивното етничко потекло.
158

 

Третиот апликант била во седмиот месец на бременост кога била 

тепана во ресторанот. По рацијата, полицијата била замолена да организира 

нејзин пренос во болница, но тоа било одбиено. Таа некако успеала да отиде 

во болница, но докторите одбиле да ја прегледаат, кога откриле дека оние кои 

ја нападнале биле полициски службеници. Таа кажала дека била сериозно 

потресена и имала болки во текот на ноќта. Следниот ден била прегледана во 

истата болница, но не биле откриени никакви повреди или проблеми. Исто 

така, било наведено дека истата ноќ околу 20. други Роми побарале 

медицинска помош, но сите биле одбиени поради тоа што не можеле да платат 

за лекарскиот преглед. 

Следниот ден, како одговор на претходните полициски покани, првиот 

апликант отишол во Полициската станица, каде, наводно, два часа бил тепан и 

навредуван на сметка на неговото етничко потекло. Тој кажал дека шест 

полициски службеници го удирале со палки, со тупаници и го шутирале. 

Бидејќи му бил држен пиштол на главата, лажно признал за неговото учество 

во тепачката со З.Ш. 

                                                           
157 Европскиот центар за правата на Ромите (Будимпешта, Унгарија) беше застапник и на 

апликантот во случајот Јашар против Македонија. 
158 Види: Џеладинов и други против Македонија, параграфи 6 и 7. 
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Апликантите, како поддршка на нивната апликација пред ЕСЧП, 

доставиле фотографии од повреди на нивниот грб, глава и задник.
159

 

Своја верзија за настанот дала и Владата, врз основа на голем број 

полициски извештаи составени во периодот помеѓу 3.8. и 11.9.1998 година. 

Полициските службеници кои биле на должност на 2.8.1998 година околу 

23:40 часот добиле телефонски повик, во кој им било кажано дека четворица 

Роми, кои присуствувале на прослава за сунет во ресторан, ја застанале колата 

и физички го нападнале возачот (З.Ш.). Тројца полициски службеници отишле 

на местото на настанот, а откако З.Ш. го идентификувал првиот апликант, 

како еден од напаѓачите, полициските службеници побарале од него да ја 

напушти групата и да влезе во полициското возило. Иако полициските 

службеници не направиле ништо за да ја провоцираат групата, околу 50 до 80 

Роми започнале да маваат со камења и шишиња, предизвикувајќи повреди на 

лицето на еден полициски службеник и штета на полициското возило. Откако 

полициските службеници биле попречени да го лишат од слобода првиот 

апликант, кој побегнал од местото на настанот, а плашејќи се за сопствената 

безбедност - повикале помош преку радиоврска. За да ја растури толпата, еден 

од полициските службеници пукал два пати во воздух, а потоа пристигнала и 

патрола од пет полициски службеници. 

Бидејќи обидите за воспоставување на јавниот ред поминале 

неуспешно, полициските службеници употребиле палки. Откако толпата била 

растурена, во Полициската станица биле спроведени неколку луѓе, 

вклучувајќи го вториот и петтиот апликант. Откако биле распрашани за 

нападот врз З.Ш., вториот и петтиот апликант биле ослободени. Било 

утврдено дека тие биле во толпата, но не учествувале во физичкиот напад врз 

З.Ш. Во Полициската станица врз нив не била употребена сила, а според 

медицинските извештаи од Брзата помош на Болницата во Штип, ниту едно 

од задржаните или инволвирани лица во тепачката не побарало медицинска 

помош како резултат на полициската интервенција. Од друга страна, тројца 

полициски службеници биле прегледани и кај двајца од нив биле утврдени 

полесни повреди. 

Според медицинските извештаи, на барање на бремена жена, 

медицински тим отишол на местото на настанот и ја донел во болницата. 

Записот во медицинските извештаи на болницата од 3.8.1998 година покажал 

дека Сулиманова Рамизе или Демирова Ремзие била ургентно примена со 

модринка на главата. Двајца доктори, хирург и гинеколог, ја прегледале и 

нотирале во извештајот „уреден наод - тепачка―. Не биле откриени никакви 

повреди на фетусот или друга траума поврзана со бременоста . На 4.8.1998 

година истите наоди биле запишани од страна на друг доктор во 

медицинското досие на Сулиманова Рамизе, која, било забележано, дека во 

минатото често барала медицинска помош, поради повреди добиени во 

тепачки и дека се здобила со модро око во неодамнешен настан. Сведок во 

                                                           
159 Види: Ibid, параграфи од 8 до 11. 
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инцидентот изјавил дека бремена жена удрила полициски службеник со шише 

по главата.
160

 

Што се однесува до кривичната постапка, МВР на 9.9.1998 година 

поднело кривична пријава за насилство против четири лица, меѓу кои биле 

првиот и четвртиот апликант. Јавниот обвинител на 28.4.1999 година поднел 

обвинителен акт до Судот поради насилство врз З.Ш. во согласност со членот 

386 од Казнениот законик. Во обвинителниот акт било наведено, inter alia, 

дека околу сто лица биле сведоци на инцидентот. Основниот суд Штип на 

8.11.1999 година ги прогласил за виновни првиот и четвртиот апликант за 

учество во тепачка и ги осудил на 6, односно 8 месеци казна затвор, а го 

ослободил од обвинение М.Ј. затоа што се обидел да ги раздвои оние кои биле 

вмешани. Судот разгледал значителен број на докази вклучувајќи и распит на 

обвинетиот, З.Ш. и неговата сопруга; доказ од девет сведоци и двајца доктори 

во врска со повредите на З.Ш.; и медициско уверение за З.Ш. од 2.8.1998 

година. Судот утврдил дека С.У., еден од обвинетите, го напуштил ресторанот 

околу 23:30 часот. Под дејство на алкохол излегол на улица и го сопрел 

возилото со кое се возеле З.Ш. и неговата сопруга, и веднаш започнал да 

удира по возилото. Кога З.Ш. излегол од возилото, С.У. го нападнал со 

тупаници и го удрил со нога. За кратко време, првиот и четвртиот апликант му 

се придружиле, удирајќи го З.Ш. по целото тело со тупаници и со стаклено 

шише. З.Ш. се здобил со повреди на главата, посекотини на прстот и лакотот, 

модринки на лицето и му биле оштетени осум заби. Судот не ја прифатил 

одбраната на првиот апликант дека не бил вклучен во расправијата, што било 

спротивно на доказите. Како неоснован го оценил аргументот на четвртиот 

апликант дека учествувал во тепачката со З.Ш., затоа што тој го удрил во 

окото, бидејќи не биле приложени докази и медицинско уверение, како 

потврда на ваквите наводи. Првостепената пресуда на 15.1.2000 година 

станала правосилна затоа што не била поднесена жалба во законски 

предвидениот рок. Според апликантите, тие не се жалеле против пресудата 

бидејќи судечкиот судија имал недостаток на симпатии во врска со нивните 

наводи за малтретирање и постојаното заплашување од полицијата, така што 

сето ова им дало мала надеж дека би имале некакви изгледи за успех во 

жалбената постапка.
161

 

Од друга страна, апликантите на 11.8.1998 година поднеле кривична 

пријава за тортура до Основното јавно обвинителство Штип против 

Министерството за внатрешни работи. Во пријавата било наведено дека по 

тепачката со З.Ш., пристигнала голема група на полициски службеници и ги 

тепала гостите во ресторанот со нивните палки, со тупаници и со нозе. 

Апликантите навеле дека следниот ден некои од гостите биле врзани и тепани 

во Полициската станица. Исто така, се жалеле дека истите полициски 

службеници употребиле сила за да извлечат признание од некои од нив, во 

врска со нивното учество во тепачката со З.Ш. Понатаму, истакнале дека 

                                                           
160 Види: Ibid, параграфи од 12 до 15. Владата посочила на повеќе документи поврзани со 

настанот. Види: Ibid, параграфи од 16 до 28. 
161 Види: Ibid, параграфи од 29 до 32.  
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поднеле фотографии и медицински уверенија како доказ на нивните наводи, и 

го повикале јавниот обвинител да земе искази. Апликантите на 20.8.1998 

година до јавниот обвинител доставиле други фотографии како доказ на 

полициската злоупотреба, а на 2.9.1998 година поднеле писмени изјави во 

врска со настаните.
162

 Основниот јавен обвинител преку јавниот обвинител на 

Република Mакедонија на  30.9.1998 година од МВР побарал информација во 

врска со инцидентот. Тој на 13.10.1998 година го проследил барањето до 

МВР, а локалните полициски служби на 11.11.1998 година до централните 

полициски служби ги доставиле сите документи поврзани со инцидентот. 

Имајќи предвид дека речиси седум месеци основниот јавен обвинител не 

одговорил на кривичната пријава од апликантите, нивниот застапник на 

10.3.1999 година му се обратил на министерот за внатрешни работи, и го 

информирал за предметот. Бидејќи не добиле одговор од МВР или од 

основниот јавен обвинител, на 26.10.2000 година апликантите испратиле уште 

едно писмо и побарале известување за напредокот на нивниот предмет. 

Основниот јавен обвинител со допис од 28.11.2000 година одговорил дека 

неговата канцеларија на 30.09.1998 година побарала од МВР да преземе мерки 

за идентификација на сторителите, но не добил одговор. Оттука, апликантите 

не добиле никакви информации или сознанија за дејствата кои биле преземени 

од страна на надлежните обвинителски органи во врска со нивната кривична 

пријава за тортура од страна на полициски службеници.
163

 

Имајќи ги предвид тврдењата на апликантите и Владата, ЕСЧП 

едногласно: 

1. Сметал дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на наводното 

малтретирање; 

ЕСЧП не пронашол убедливи елементи кои би ги поткрепиле 

наводите на апликантите дека биле малтретирани. Понатаму, 

ЕСЧП врз основа на предметното досие, не можел да утвди дали 

употребената сила од страна на полицијата, за да се смири 

нарушениот ред, била претерана. ЕСЧП како неосновано го 

сметал тврдењето на апликантите дека здобивањето на повредите 

поради одбивањето да ги лекуваат без да платат во болницата, 

само по себе прераснува во повреда на членот 3. Затоа, ЕСЧП 

заклучил дека доставените докази не му дозволуваат да најде, над 

разумно сомневање, дека апликантите биле малтретирани на 

местото на настанот или при полициското задржување, или дека 

употребената сила против нив била претерана, односно сметал 

дека има недоволно докази за да може да заклучи дека има 

повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на наводното 

малтретирање.
164

 

                                                           
162 Што изјавиле апликантите во нивните изјави, види: Ibid, параграфи од 36 до 39. 
163 Види: Ibid, параграфи од  33 до 44.  
164 Види повеќе: Ibid, параграфи од 60 до 68. 
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2. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на неуспехот на 

надлежните органи да спроведат ефикасна истрага за наводите на 

апликантите за малтретирањето од полицијата; 

ЕСЧП оценил дека јавниот обвинител не презел мерки за да бидат 

идентификувани службениците кои учествувале во полициската 

рација, ниту, пак, имало какви било индикации дека одредени 

сведоци или полициски службеници биле испитани во врска со 

инцидентот. Не било утврдено дали постоело оправдување за 

физичката сила која била употребена кон апликантите. Како 

заклучок, јавниот обвинител не презел никакви чекори да 

пронајде каков било доказ за потврдување или отфрлање на 

наводите на апликантите. Дополнително, неактивноста на јавниот 

обвинител ги оневозможила апликантите да ја преземат истрагата 

како субсидијарни тужители и ги спречила во последователните 

можности во рамките на кривичната постапка. Апликантите биле 

спречени да ја преземат истрагата, затоа што јавниот обвинител не 

донел одлука за отфрлање на кривичната пријава. Оттука, ЕСЧП 

заклучил дела немало истрага во врска со наводите на 

апликантите дека се здобиле со повреди додека биле „во рацете― 

на Полицијата.
165

 

3. Сметал дека не е потребно да се разгледува барањето на апликантите за 

недостаток на ефикасен лек според членот 13 од ЕКЧП. 

Имајќи предвид дека утврдил повреда на процедуралниот аспект 

на членот 3, ЕСЧП сметал дека не произлегува посебно прашање 

под членот 13 од ЕКЧП, односно не било потребно да се 

разгледува барањето на апликантите дека неуспехот на јавниот 

обвинител да постапи по поднесената кривична пријава ги 

спречило да имаат пристап до судската постапка за да добијат 

надоместок поради повреда на нивните права од членот. 3 од 

ЕКЧП.
166

 

ЕСЧП во пресудата се осврнал и на членот 41 од ЕКЧП, при што 

утврдил дека Република Mакедонија на апликантите треба да им исплати по 

3.000 евра за нематеријална штета, 2.000 евра за трошоци и надоместоци, и 

такси. ЕСЧП го отфрлил другиот дел од барањето на апликантите за правичен 

надоместок.
167

 

 

5.2.1.4. Случај Сулејманов против Македонија 

Случајот Сулејманов против Македонија бил инициран пред ЕСЧП 

како резултат на апликацијата (бр. 69875/01) поднесена на 11.5.2001 година од 

страна на Демир Сулејманов. Бидејќи апликантот починал на 6.12.2001 

година, ЕСЧП го одобрил барањето на неговите сестри Демиран Сулиманова 

и Ремзие Дурмишева да ја продолжат постапката по неговата смрт. Како и во 

                                                           
165 Види повеќе: Ibid, параграфи од 69 до 74. 
166 Види повеќе: Ibid, параграфи од 75 до 77. 
167 Види: Ibid, параграфи од 78 до 85. 
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случаите Јашар против Македонија и Џеладинов и други против Македонија, 

апликантот бил застапуван од Европскиот центар за правата на Ромите 

(Будимпешта, Унгарија) и од адвокат од Штип. 

Со поднесување на апликацијата, а повикувајќи се на членовите 3 и 13 

од ЕКЧП, апликантот тврдел дека бил малтретиран од страна на полицијата, и 

дека не била спроведена истрага од  од страна на органите за гонење. Тој ја 

дал и својата верзија на инцидентот кој се случил на 13.3.1998 година, 

односно тој и неговиот пријател С.Д. (двајца со ромско етничко потекло), биле 

запрени од двајца полициски службеници во близина на селото Балван поради 

сомнение дека украле две овци. Полициските службеници, без да постават 

какво било прашање, веднаш почнале да ги тепаат по главите и телата со 

палки, што предизвикало крвавење од носот и устата на апликантот. Потоа, ги 

внеле во полициско возило и ги однеле во село Таринци, каде се случила 

наводната кражба. Еден од полициските службеници, го повикал 

сопственикот на овците, за да го соочи со апликантот. Полицискиот 

службеник започнал да го пцуе и да вика: „Сите Цигани засекогаш ќе ме 

запомнат. Можам сите да ве жртвувам―. На апликантот му биле ставени 

лисици, при што бил тепан од полициските службеници со палки и од 

сопственикот на овците со гранка од дрво. Околу 21:00 часот, биле однесени 

до Полициската станица, каде биле натерани да лежат на земја пред вратата и 

биле тепани од страна на пет полициски службеници. Откако биле внесени во 

Полициската станица, биле врзани за клупа во холот и повторно биле тепани. 

Бидејќи апликантот бил многу жеден, побарал вода, но добил одговор „Нема 

вода за Цигани!― Двајцата останале врзани за клупата цела ноќ, а биле 

ослободени утрото. По пуштањето на слобода на 14.3.1998 година, апликантот 

отишол во Ургентниот центар на Штипската болница, каде му бил ставен гипс 

на скршената лева рака. Бидејќи немал пари да плати за медицинската помош, 

ја искористил здравствената книшка на негов роднина и затоа името на 

роднината, а не неговото име, се јавува во болничката евиденција, каде 

повредите биле опишани како „фрактура―.
168

 

Апликантот и двајца негови пријатели, С.Д. и Д.Р., според Владата, на 

9.3.1998 година по 21:00 часот повикале такси-возило во Штип и отишле во 

село Таринци со намера да украдат две овци од К.П. На такси-возачот му 

рекле дека треба да земат две овци од нивен роднина и да ги продадат во 

Виница. Кога пристигнале во селото, апликантот и неговите пријатели 

провалиле во подрумот на куќата на К.П., украле две овци, ги ставиле во 

такси-возилото и се упатиле кон Виница. Во Виница, отишле во ромското 

маало и се обиделе да ги продадат двете овци за 8.000 денари. Бидејќи не ја 

прифатиле понудата од 6.000 денари, со таксито се упатиле назад кон Штип. 

При рутинска контрола околу 23:00 часот, полицијата го сопрела такси-

возилото во близина на селото Долни Балван. На полициските службеници им 

биле сомнителни контрадикторните изјави на патниците за овците, и затоа 

преку радиоврска побарале информација дали е пријавена кражба (К.П. околу 

22:50 часот поднел пријава за кражба на две овци). Потоа, пристигнало 

                                                           
168 Види: Сулејманов против Македонија, параграфи од 6 до 8. 
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полициско комби и на такси-возачот му било укажано да го следи комбето до 

Таринци каде пристигнале околу 23:30 часот. На апликантот и на неговите 

пријатели им било кажано да ги истоварат овците. К.П. пристигнал на местото 

на настанот и почнал да пцуе, при што неколку пати со стап го удрил 

апликантот по горниот дел од телото, тврдејќи дека апликантот и порано му 

крадел стока и имот. Полицијата му наредила на К.П. да се тргне на страна и 

ги спречила понатамошните удари врз апликантот, а во 23:45 часот ги внела 

апликантот и неговите пријатели во полициското комбе и ги однела во Штип. 

Апликантот, неговите пријатели и такси-возачот биле испитувани, при што 

апликантот се пожалил дека го боли раката и кажал дека К.П. го удрил со 

стап. Ова наводно било потврдено и од страна на такси-возачот. На 12.3.1998 

година во 02:00 часот, апликантот и другите лица биле пуштени на слобода, а 

истиот ден К.П. поднел кривична пријава до полицијата.
169

 

Полицијата на 8.4.1998 година поднела кривична пријава за тешка 

кражба до Јавното обвинителство против апликантот и неговите двајца 

пријатели, со тоа што било наведено дека инцидентот се случил на 11.3.1998 

година, но не било спомнато дека апликантот се здобил со некакви повреди. 

Основниот суд во Штип на 20.1.1999 година, го осудил апликантот за шест 

обвиненија за кражба, меѓу кои и за предметната кражба. Според пресудата, 

делото било сторено на 11.3.1998 година, а апликантот бил осуден на казна 

затвор од една година и еден месец. Апелациониот суд во Штип на 30.3.1999 

година ја потврдил одлуката на Основниот суд и изречената казна.
170

 

Маџунаров, како застапник на апликантот, на 21.10.1998 година, или 

околу тој период повел парнична постапка пред Основниот суд во Штип 

против Република Македонија и Министерството за внатрешни работи поради 

надоместок на нематеријална штета претрпена како резултат на полициската 

бруталност врз апликантот. Основниот суд на 5.3.2001 го одбил барањето како 

неосновано, додека, пак, Апелациониот суд во Штип на 17.9.2001 година ја 

одбил жалбата на апликантот, и ја потврдил одлуката на понискиот суд. 

Потоа, апликантот побарал од јавниот обвинител да поднесе барање за 

заштита на законитоста пред Врховниот суд (на 29.10.2001 година или околу 

тој период), но јавниот обвинител на 13.12.2001 година го известил дека нема 

основи за поднесување такво правно средство до Врховниот суд.
171

 

Маџунаров, како застапник на апликантот, на 3.11.1998 година поднел 

кривична пријава до Основното јавно обвинителство во Штип против 

непознат полициски службеник, додека на 28.5.1999 година со допис до 

Јавното обвинителство укажал дека поднел кривична пријава пред околу 

седум месеци и дека оттогаш нема добиено никакви информации дали биле 

преземени некакви чекори за идентификување на сторителите и за 

покренување на формална истрага. Бидејќи повторно не добил одговор, на 

25.10.1999 година испратил друг допис до јавниот обвинител, и побарал да 

биде известен за какви било дејства преземени по однос на пријавата на 

                                                           
169 Види: Ibid, параграфи од 9 до 14. 
170 Види: Ibid, параграфи 17 и 18. 
171 За парничната постапка, види повеќе: Ibid, параграфи од 19 до 24. 
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апликантот и за идентитетот на сторителот(ите). Јавниот обвинител на 

11.11.1999 година со допис упатен на апликантот одговорил дека по неговата 

кривична пријава било постапено со тоа што било поднесено официјално 

барање до Министерството за внатрешни работи за дополнителни 

известувања, но заклучно со наведениот датум не биле добиени повратни 

информации. Јавниот обвинител на 13.2.2006 година издал „писмена 

констатација― по однос на кривичната пријава на апликантот, која се темелела 

на изјавата на такси-возачот од 10.2.2006 година и кривичниот предмет 

против апликантот. Како што било наведено, такси-возачот сведочел дека 

К.П. со стап ги удрил апликантот и С.Д., додека инволвираните полициски 

службеници не употребиле никаква физичка сила кога ги приведувале. Според 

тоа, немало основа за постапување на јавниот обвинител. Одлуката била 

доставена до застапникот на апликантот на 10.10.2006 година, откако ЕСЧП 

донел одлука за допуштеност на апликацијата во конкретниот случај.
172

 

По разгледување на случајот, ЕСЧП едногласно ги донел следниве 

одлуки: 

1. Сметал дека нема повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на наводното 

малтретирање; 

ЕСЧП констатирал дека апликантот и Владата дале различни 

датуми кога се случил инцидентот, и дале различни објаснувања 

како настанала повредата. Бидејќи имало повеќе 

контрадикторности (вклучително и во изјавите на апликантот), 

ЕСЧП не пронашол убедливи елементи коишто би ги довеле во 

прашање фактите на националните власти, а би ги поддржале 

наводите на апликантот, поради што не можел да утврди која 

верзија има поголем кредибилитет. ЕСЧП заклучил дека 

доставените докази не му дозволиле да утврди разумно 

сомневање, дека апликантот бил подложен на физичко 

малтретирање додека бил приведуван или при полициското 

задржување, односно сметал дека има недоволно докази за да 

може да заклучи дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос 

на наводното малтретирање.
173

 

2. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на неуспехот на 

властите да спроведат ефикасна истрага за наводите на апликантот дека 

бил малтретиран додека бил „во рацете― на полицијата; 

ЕСЧП оценил дека, земени заедно, кривичната пријава на 

апликантот и парничната постапка за оштета, дека се здобил со 

повреди додека бил „во рацете― на полицијата, прераснале во 

веродостојно тврдење дека наводните повреди можеле да бидат 

нанесени од полицијата, што наметнува истрага од властите во 

согласност со барањата од членот 3 од ЕКЧП. Имено, јавниот 

обвинител имал обврска да истражи дали делото било сторено. 

Но, тој не преземал какви било истражни мерки по приемот на 

                                                           
172 Види: Ibid, параграфи од 25 до 29. 
173 Види повеќе: Ibid, параграфи од 39 до 46. 
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кривичната пријава, освен барањето за дополнителни информации 

од Министерството за внатрешни работи. Неговата „писмена 

констатација― за настанот не може да го измени заклучокот на 

ЕСЧП дека истрагата не ги задоволила барањата на членот 3 од 

ЕКЧП поради неколку причини.
174

 Имајќи го предвид наведеното, 

ЕСЧП заклучил дека немало темелна ниту ефективна истрага за 

тврдењата на апликантот дека се здобил со наводните повреди во 

„рацете― на полицијата, поради што сметал дека има повреда на 

членот 3 од ЕКЧП од тој аспект.
175

 

3. Сметал дека не е потребно да се разгледува барањето на апликантот за 

недостаток на ефикасен лек според членот 13 од ЕКЧП. 

Имајќи ги предвид основите на кои утврдил повреда на 

процедуралниот аспект на членот 3, ЕСЧП сметал дека не 

произлегува посебно прашање под членот 13 од ЕКЧП.
176

 

Во однос на примената на членот 41 од ЕКЧП, ЕСЧП утврдил дека 

Република Македонија на Демиран Сулиманова и Ремзие Дурмишева треба да 

им исплати 3.000 евра за нематеријална штета, 1.000 евра за трошоци и 

надоместоци, и такси. ЕСЧП го отфрлил другиот дел од барањето на 

апликантите за правичен надоместок.
177

 

 
5.2.1.5. Случај Ѓоргиев против Македонија 

Ѓорѓи Ѓоргиев (државјанин на Република Македонија, роден во 1953 

година, со живеалиште во Свети Николе) на 18.7.2005 година поднел 

апликација против Република Македонија (бр. 26984/05), во која истакнал 

дека државата не ги исполнила обврските од членот 3 од ЕКЧП, материјални и 

процедурални, во однос на повредите кои му биле нанесени од бик додека бил 

во затвор. Во случајот Ѓоргиев против Македонија, апликантот пред ЕСЧП 

бил застапуван од адвокат од Штип. 

Апликантот на 11.5.1999 година бил осуден на шест месеци затвор за 

нанесување тешки телесни повреди на трето лице (скршена подлактица), а на 

2.12.1999 година  започнал да ја издржува казната во Затворот Штип, каде бил 

одговорен за добитокот. Апликантот на 24.4.2000 година бил нападнат од бик 

кој не бил кастриран (бил усмртен на 25.4.2000 година) и како резултат на 

падот се здобил со бројни телесни повреди. По инцидентот, со затворско 

возило бил префрлен до болницата во Штип каде му била извршена операција, 

а медициските трошоци биле платени од страна на државата. Апликантот на 

9.5.2000 година бил отпуштен од болницата, и истиот ден директорот на 

затворот М.К. наредил да биде пуштен порано од затвор поради добро 

однесување.
178

 

                                                           
174 За кои причини станува збор, види: Ibid, параграф 51. 
175 Види повеќе: Ibid, параграфи од 47 до 52. 
176 Види повеќе: Ibid, парграфи од 53 до 55. 
177 Види повеќе: Ibid, параграфи од 56 до 64. 
178 Види: Ѓоргиев против Македонија, параграфи 6 и 7. 
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Повикувајќи се на Законот за облигационите односи, апликантот на 

28.11.2000 година повел граѓанска постапка против Република Македонија и 

затворот („тужени―), и побарал надоместок за нематеријална штета за 

повредите нанесени од бикот. Тој тврдел дека бикот го нападнал и покрај 

фактот што затворските власти биле предупредени, од негова страна и од 

страна на Г.С., за агресивноста на бикот. Во текот на неколкуте расправи 

(23.4.2001, 23.4.2002 и 7.10.2002 година), изјави дале повеќе лица, така: 

- Г.С. изјавил дека заедно со апликантот и М.С. се грижеле за 

осумнаесет животни, вклучително и за бикот. Тој потврдил дека бикот 

го нападнал него и други затвореници, меѓу кои и М.С. и З.С., додека 

А.Б., затворски чувар, во неколку прилики пред инцидентот бил 

предупредуван дека бикот е агресивен. 

- М.С., затвореник во тоа време, во заверена писмена изјава од 

24.12.2001 година, потврдил дека бикот бил агресивен и дека А.Б. бил 

информиран за тој факт.  

- А.Б. во својата изјава се осврнал на повеќе работи, меѓу кои и на 

претходното искуство на апликантот во одгледување добиток, на 

еднонеделниот воведен курс, неговата работа како пастир и сл., за да 

на крајот негирал дека апликантот или кој било друг затвореник го 

известиле дека бикот бил агресивен. 

- И.К., затвореник кој во тоа време работел на затворската фарма, 

укажал дека пред инцидентот затворениците често го провоцирале 

бикот и дека не слушнал дека некој затвореник им укажал на 

затворските власти или нему за аргесивноста на бикот. 

- К.М. изјавил дека бикот бил редовно прегледуван и третиран по 

потреба, негирал дека бикот бил агресивен, дека веднаш по 

инцидентот визуелно го прегледал бикот и забележал повреди на 

задниот дел, задникот и тестисите кои според него, биле допирани со 

тап предмет, а овие повреди биле потврдени и во post mortem 

извештајот изготвен истиот ден. 

Апликантот приговарал на тој извештај, наведувајќи inter alia, дека не 

бил точен, бил пристрасен и од страна на државата било наредено така да 

гласи, како што било видливо од датумот ставен на истиот (1.2.2001 година), и 

дека не можел да биде post mortem, затоа што на 24.4.2000 година, денот кога 

наводно бил изготвен, бикот сé уште бил жив. Исто така, апликантот укажал 

дека бикот не бил агресивен, но бил вознемирен поради сезоната на парење. 

Притоа, ја потврдил изјавата на М.С., негирал дека некогаш го удрил бикот, и 

понатаму тврдел дека го предупредил А.Б. за агресивноста на бикот, но дека 

никогаш, усно или писмено, не го известил директорот на затворот М.К.
179

 

Основниот суд на 7.10.2002 година пресудил делумно во корист на 

апликантот и наредил државата да му исплати надоместок во висина на 

300.000 македонски денари (околу 4.890 евра), за повредите за кои вештакот 

утврдил дека се тешки. Судот утврдил дека Република Македонија била 

сопственик на бикот, што се смета за опасен предмет (Закон за облигационите 

                                                           
179 Види повеќе: Ibid, параграфи од 8 до 14. 
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односи). Повикувајќи се на горенаведените изјави, Судот утврдил дека бикот 

бил агресивен и нападнал други лица, и ги отфрлил како неосновани 

аргументите на Република Македонија дека апликантот имал придонес за 

инцидентот со тоа што го удирал бикот. Воедно, не го прифатил извештајот на 

вештакот К.М. поради причините наведени во приговорот на апликантот. На 

оваа одлука, двете странки се жалеле, при што Апелациониот суд во Штип на 

5.9.2003 година го вратил предметот на повторно одлучување за да утврди 

понискиот суд  кој бил сопственик на бикот. По доставените докази и изјавите 

на лицата, Основниот суд на 19.4.2004 година го одбил побарувањето на 

апликантот, затоа што тужените ја немале потребната легитимација да бидат 

странки во постапката. Судот утврдил дека стопанската единица била 

сопственик на бикот (врз основа на извадок од судски регистар и изјава на 

М.К.), па според тоа тужените немале одговорност за повредите кои ги здобил 

апликантот. Во прилог на ова била и фактура со датум по усмртувањето на 

бикот, според која затворот и платил на стопанската единица за месото од 

бикот. Воедно, на апликантот му било наредено на тужените да им ги 

надомести трошоците. Апликантот на 15.5.2004 година поднел жалба, и 

укажал дека не била земена предвид одговорноста на државата за здравјето на 

затворениците и нивниот физички интегритет (тој бил повреден додека бил во 

затвор); правата и слободите на затворениците треба да бидат гарантирани 

преку воспоставување на контролни и надзорни механизми; Основниот суд не 

успеал да утврди дали државата, како одговорна да го заштити додека е во 

затвор, ги презела сите потребни мерки за да се избегне настанување на 

штетата; затворските власти му наредиле да се грижи за добитокот. Но, 

Апелациониот суд во Штип на 20.1.2005 година ја одбил неговата жалба, 

бидејќи утврдил дека не постојат основи да се отстапи од веќе утврдените 

факти и од образложението дадено од понискиот суд. Апликантот на 21.2.2005 

година ја примил оваа одлука, а на 28.2.2005 година побарал од јавниот 

обвинител да поднесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд. 

Јавниот обвинител, на 20.4.2005 година го информирал дека немало основи за 

користење на овој правен лек.
180

 

При одлучувањето, ЕСЧП го земал предвид домашното право (Закон 

за облигационитe односи, Закон за извршување на санкциите, Кривичен 

законик, Закон за кривичната постапка) и меѓународното право (Препорака на 

Советот на министри на Советот на Европа за државите членки за Европските 

затворски правила),
181

 и едногласно ги донел следниве одлуки: 

1. Се приклучил кон основаноста приговорот на Владата за неисцрпување на 

домашните правни лекови и истиот го одбил; 

ЕСЧП го одбил приговорот на Владата дека апликацијата била 

поднесена по истекот на рокот од шест месеци, односно дека 

апликацијата била доставена на 28.9.2005 година, а апликантот ја 

примил одлуката на Апелациониот суд на 21.2.2005 година. Но, 

ЕСЧП забележал дека формуларот за апликација, соодветно 

                                                           
180 За целиот тек на постапката, види повеќе: Ibid, параграфи од 15 до 25. 
181 За правните акти, види повеќе: Ibid, параграфи од 26 до 47. 
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пополнет, бил испратен до ЕСЧП по обична пошта на 18.7.2005 

година што било видно од поштенската марка на писмото.
182

 

2. Ја прогласил апликацијата за допуштена; 

ЕСЧП сметал дека прашањето покренато од Владата (дека 

апликантот не ги искористил ефикасните домашни правни 

лекови), било тесно поврзано со основаноста на апликацијата за 

повреда на членот 3 од ЕКЧП, поради што неговото разгледување 

го споил со оцената за основаноста на апликацијата. ЕСЧП 

истакнал дека апликацијата не е очигледно неоснована во рамките 

на значењето на членот 35 став 3 (а) од ЕКЧП. Воедно, утврдил 

дека таа не е недопуштена по која било основа, и затоа ја 

прогласил за допуштена.
183

 

3. Сметал дека имало повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на неуспехот на 

надлежните власти да спроведат ефикасна истрага за наводите на 

апликантот; 

ЕСЧП утврдил дека, како што укажала Владата, апликантот не 

поднел кривична пријава до јавниот обвинител со што би се 

иницирала постапка која би можела да доведе до идентификување 

и обвинување на одговорните, но овој негов пропуст не ја 

ослободил државата од обврската да спроведе „службена истрага―, 

што се бара во согласност со членот 3 од ЕКЧП. ЕСЧП потсетил 

дека надлежните органи мора да реагираат по нивна сопствена 

иницијатива штом ќе добијат сознанија. Според ЕСЧП, 

надлежните органи не може да препуштат на иницијативата на 

поединецот да зависи дали ќе поднесе формално пријава или ќе ја 

преземе одговорноста за спроведување на какви било истражни 

постапки. Обврската за спроведување на истрага била дотолку 

поголема поради фактот дека апликантот во тоа време бил 

затвореник, а со самото тоа бил под грижа и одговорност на 

надлежните органи. ЕСЧП нотирал дека јавниот обвинител 

останал неактивен и покрај фактот што наводното кривично дело 

се гони по службена должност. Понатаму, не бил преземен 

никаков чекор за да се открие вистината откако апликантот го 

известил јавниот обвинител за инцидентот преку неговото барање 

за заштита на законитоста. Истрагата која требало да биде водена 

за утврдување на кривична одговорност во согласност со членот 

294 од Казнениот законик за какво било несторување од 

државните службени лица што довело до инцидентот, би имала 

одвраќачки ефект во однос на сторување на слични кривични дела 

во иднина. Исто така, ЕСЧП констатирал дека не била преземена 

никаква мерка со цел утврдување на евентуална дисциплинска 

одговорност на некој поединец во врска со наводите на 

апликантот. Убиството на бикот, ден по инцидентот, било 

                                                           
182 Види повеќе: Ibid, параграфи од 49 до 51. 
183 Види повеќе: Ibid, параграфи од 52 до 55. 
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недоволно бидејќи со тоа не се допрело прашањето за 

одговорност за настаните кои довеле до несреќата, а граѓанската 

постапка, која завршила неуспешно, била поведена по барање на 

апликантот и не може да се смета како алтернатива за истрага во 

овој случај. Имајќи го предвид наведеното, ЕСЧП го одбил 

претходниот приговор на Владата и сметал дека постои повреда 

на членот 3 од ЕКЧП поради пропустот на државата да спроведе 

ефикасна службена истрага за наводите на апликантот.
184

 

4. Сметал дека немало повреда на членот 3 од ЕКЧП во однос на наводниот 

неуспех на надлежните власти да го заштитат апликантот. 

ЕСЧП посочил дека во овој случај треба да се утврди дали имало 

позитивна обврска за надлежните органи да го заштитат 

апликантот, кој се грижел за добитокот додека бил во затвор, од 

нападот од бикот. И потсетил, дека лицата во затвор, како што бил 

апликантот, се во ранлива состојба и надлежните органи имаат 

обврска да ги заштитат (обврска која постои во домашната 

регулатива, и која била основа за првостепената одлука од 

7.10.2002 година). ЕСЧП се осврнал на неубедливите докази 

(изјавите на И.К., А.Б., М.К., К.М.; првостепената пресуда, и сл.), 

што делумно било резултат на неспроведување ефикасна истрага, 

и не можел да заклучи „надвор од разумно сомневање―, стандард 

на докажување кој го применувал во случаите од членот 3, дека 

надлежните органи во суштина биле свесни, пред инцидентот, 

дека бикот претставувал ризик за физичкиот интегритет на 

апликантот. Затоа, ЕСЧП го поставил прашањето дали Владата 

постапила во согласност со обврската да го заштити апликантот 

во околностите на случајот и земајќи предвид дека 

некастрираниот бик самиот по себе претставувал опасно животно, 

како што било утврдено од домашните судови. ЕСЧП укажал дека 

на државата не смее да и се стави на одговорност што дозволила 

апликантот да се грижи за бикот, и посочил дека апликантот бил 

распореден да работи на затворската фарма поради своето 

четириесетгодишно искуство во одгледување на добиток, а 

притоа, не бил доставен доказ дека апликантот на некаков начин 

се спротивставил на оваа задача, потоа дека посетувал 

еднонеделен воведен курс за работата, и сл. Во невообичаените 

околности на овој случај, ЕСЧП сметал дека државата немала 

обврска да преземе повеќе од преземените чекори, за да го 

заштити апликантот од бикот, така што немало повреда на 

материјалниот аспект на членот 3 од ЕКЧП во однос на 

позитивната обврска на државата да го заштити апликантот од 

бикот.
185

  

                                                           
184 Види повеќе: Ibid, параграфи од 60 до 66. 
185 Види повеќе: Ibid, параграфи од 67 до 75. 
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На крајот, ЕСЧП ја задолжил Република Македонија на апликантот за 

нематеријална штета да му исплати 5.000 евра и кои било такси што можат да 

бидат наплатени, а за трошоци и надоместоци да му исплати 1.400 евра и кои 

било такси што можат да бидат наплатени. ЕСЧП го отфрлил другиот дел од 

барањето на апликантот за правичен надоместок.
186

 

 

5.2.1.6. Случај Ел-Масри против Македонија 

Случајот Ел-Масри против Македонија бил инициран со 

апликацијата (бр. 39630/09), која на 20.7.2009 година против Република 

Македонија ja поднел Кхалед Ел-Масри. За разлика од претходните пет 

случаи, во овој случај не се работи за државјанин на Република Македонија, 

туку за државјанин на Германија. Понатаму, апликантот не бил застапуван 

само од адвокат од Република Македонија, туку и од застапници од Њујорк 

(Open Society Justice Initiative’s New York Office). Покрај тоа, биле добиени 

коментари на трети страни - од Високиот комесар на ОН за човекови права, 

Interights, Redress, Меѓународната комисија на правници и Амнести 

Интернешнл, на кои претседателот им дозволил да се вмешаат во писмената 

постапка. 

Апликантот (роден 1963 година; живее во Германија), тврдел дека бил 

предмет на тајна операција за предавање, односно дека агенти на тужената 

држава го притвориле, го држеле incommunicado, го испитувале, го 

малтретирале, и го предале на аеродромот во Скопје на агенти на ЦИА, кои го 

префрлиле со специјален авион на ЦИА, во таен објект за притвор управуван 

од ЦИА во Авганистан, каде бил малтретиран повеќе од четири месеци. 

Според апликантот, неговата голгота траела во периодот помеѓу  31.12.2003  и  

29.5.2004 година, a потоа се вратил во Германија. 

Тргнувајќи од обемноста на случајот, ЕСЧП ја систематизирал 

пресудата на тој начин што се осврнал на неколку аспекти: 

А. Верзија на апликантот за настаните: 1. Патување за Република 

Македонија ; 2. Incommunicado притвор во хотелот; 3. Трансфер до 

аеродромот во Скопје; 4. Предавање на тим за „предавање― на ЦИА на 

аеродромот во Скопје; 5. Лет од Скопје за Авганистан; 6. Притвор и 

испитување во Авганистан; 7. Маскирано „обратно предавање― во 

Албанија; 8. Пристигнување во Германија; 

Б. Позиција на Владата на Република Македонија во однос на 

наводите на апликантот: 1. Позиција на Владата како што е наведено 

во извештаите усвоени по спроведување на одредени меѓународни 

истраги - (а) Наводни тајни притворања и незаконити меѓудржавни 

трансфери на притвореници во кои се вмешани земји членки на 

Советот на Европа, Doc. 10957, 12.6.2006 („Извештај на Марти од 

2006― / the 2006 Marty Report), (б) Совет на Европа, Извештај на 

генералниот секретар според членот 52 од Конвенцијата за прашањето 

за таен притвор и транспорт на притвореници осомничени за 

                                                           
186 Види повеќе: Ibid, параграфи од 76 до 83. 
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терористички акти (SG/Inf (2006) 5, 28.2.2006); 2. Верзија на настаните 

доставена од Владата во постапката пред ЕСЧП; 

В. Меѓународни истраги поврзани со случајот на апликантот: 1. 

Парламентарно собрание на Советот на Европа - „Истрага на Марти― - 

(а) Извештај на Марти од 2006 година, (б) Тајни притворања и 

незаконити трансфери на притвореници во кои се вмешани земји   

членки на Советот на Европа; втор извештај, Doc. 11302 rev., 11.6.2007 

година („Извештај на Марти од 2007 година ―); 2. Европски парламент: 

Истрагата на Фава; 3. Комитет на ОН за човекови права, Заклучни 

согледувања за Република Македонија, 3.4.2008 година, UN Doc. 

ССРR/С/МKD/СO/2; 4. Претставка на апликантот пред 

Интерамериканската комисија за човекови права против Соединетите 

Американски Држави; 

Г.Релевантни постапки пред национални органи кои не припаѓаат на 

тужената држава: 1. Германија - (а) Истрага на германското 

обвинителство, (б) Германска парламентарна истрага; 2. Правни 

активности во Соединетите Американски Држави; 

Д. Постапки иницирани во Република Македонија во однос на 

наводното лишување од слобода, затворање и малтретирање на 

апликантот: 1. Постапка пред Секторот за внатрешна контрола и 

професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи; 

2. Кривична постапка против непознати лица кои го споведуваат 

законот; 3.Граѓанска постапка за надоместок на штета; 

Ѓ. Други докази доставени до ЕСЧП: 1. Изјава од сведок дадена под 

заклетва од 4.3.2010 година; 2. Експертски извештај за случајот на 

апликантот доставен од Џ.Г.С.; 3. Декларации на Европскиот центар за 

уставни и човекови права (ECCHR); 4. Објави на WikiLeaks. 

Тргнувајќи од околностите на случајот, ЕСЧП заклучил дека 

Република Македонија како тужена држава треба да се смета за одговорна за 

нечовечното и понижувачкото постапување на кое бил подложен апликантот 

додека бил во хотелот, за тортурата на аеродромот во Скопје и за тоа што го 

предала апликантот на властите на САД, а со што го изложила на ризик од 

понатамошно постапување спротивно на членот 3 од ЕКЧП,
187

 односно ЕСЧП 

ги донел следниве одлуки: 

1. Го отфрлил прелиминарниот приговор на Владата за непридржување кон 

„правилото од шест месеци―; 

Владата приговaрала дека апликантот не го испочитувал 

правилото од шест месеци (се обратил на домашните обвинителни 

органи по повеќе од четири и пол години по настаните; од мај 

2004 до октомври 2008 година останал целосно пасивен и не 

покажал никаква иницијатива за наводните настани да ги 

информира македонските органи за спроведување на законот; не 

бил одговорен при користењето на домашни можности за 

надоместок на штета), на што апликантот, меѓу другото, 

                                                           
187 Види повеќе: Ел-Масри против Македонија, параграф 223. 
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одговорил дека државата според ЕКЧП имала позитивна обврска 

да спроведе истрага по сопствена иницијатива. ЕСЧП оценувајќи 

ги аргументите на Владата и апликантот, заклучил дека 

апликантот се придржувал кон правилото од шест месеци, и го 

отфрлил приговорот на Владата.
188

  

2. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос на членовите 3, 5, 8 и 13 

од ЕКЧП, а другиот дел на апликацијата за недопуштена; 

3. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП во неговиот процедурален 

аспект како резултат на неуспехот на Република Македонја да спроведе 

ефикасна истрага за наводите на апликантот дека бил малтретиран; 

ЕСЧП уочил дека апликантот со поднесување на кривичната 

пријава во октомври 2008 година, на јавниот обвинител му ги 

ставил на знаење наводите за малтретирање од агенти на државата 

и за нивната активна вклученост подоцнежно предавање на агенти 

на ЦИА (наводите биле поткрепени со докази кои биле 

обелоденети при меѓународните и другите странски истраги). 

Според ЕСЧП, описот на настаните даден од апликантот и 

расположивиот материјал биле доволни да покренат најмалку 

разумно сомневање дека споменатите повреди на ЕКЧП би 

можеле да им се припишат на државните власти, односно ја 

поставил основата за prima facie случај на злоупотреба од 

безбедносните органи на тужената држава, што гарантира истрага 

од страна на властите во согласност со барањата од членот 3 од 

ЕКЧП... информациите кои на властите им биле ставени на знаење 

за сериозни повреди на членот 3, на државата и наметнале ipso 

facto обврска да спроведе ефикасна истрага.
189

 

Јавниот обвинител во декември 2008 година ја отфрлил пријавата 

поради немање докази, при што освен барањето до 

Министерството за внатрешни работи за добивање информации 

(МВР доставило извештај), не презел никакви други истражни 

мерки за да се испитаат наводите на апликантот (не ги сослушал 

ниту апликантот, ниту персоналот од хотелот). Исто така, не биле 

преземени никакви чекори за да се утврди причината за 

слетувањето на авионот N313P, за кој се сомневало дека бил 

користен за трансфер на апликантот од Република Македонија во 

Авганистан. Според ЕСЧП, истрагата за околностите поврзани со 

авионот и патникот (авионот слетал без патници, а следното утро 

полетал со еден патник), би открила релевантни информации со 

кои би се потврдила или оспорила основаноста на верзијата на 

настаните дадена од апликантот. Комплексноста на случајот, 

сериозноста на наводните повреди и расположливиот материјал, 

според ЕСЧП барале независен и адекватен одговор од 

Обвинителството, а не јавниот обвинител да одлучува само врз 

                                                           
188 Види повеќе: Ibid, параграфи од 130 до 148. 
189 Види повеќе: Ibid, параграф 186. 
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основа на документи доставени од МВР. Со ваквата констатација 

се согласила и Владата, т.е. дека преземената истрага од 

Обвинителството не била ефикасна.
190

 

Исто така, ЕСЧП нотирал дека неадекватната истрага го 

оневозможила апликантот да биде информиран што се случило, 

вклучувајќи ги и страдањата кои ги претрпел и за улогата на оние 

што биле одговорни за неговите наводни страдања. Затоа, ЕСЧП 

заклучил дека површната истрага која била спроведена не може да 

се смета за ефикасна истрага способна да доведе до 

идентификување и казнување на одговорните лица за наводните 

настани, и за утврдување на вистината, односно ЕСЧП утврдил 

дека постои повреда на членот 3 од ЕКЧП, од процедурален 

аспект.
191

 

4. Сметал дека има повреда на членот 3 од ЕКЧП од страна на Република 

Македонија како резултат на нечовечното и понижувачкото постапување на 

кое апликантот бил подложен додека бил држен во хотел во Скопје; 

ЕСЧП забележал дека апликантот во хотелот постојано бил чуван 

од агенти на македонските безбедносни сили, бил испрашуван на 

странски јазик за кој имал ограничено познавање, му се 

заканувале со пиштол и постојано му бил одбиван пристапот до 

други лица, освен до лицата што го испитувале, што довело до тоа 

апликантот да протестира со штрајк со глад во траење од десет 

дена. Владата, пак, не дала никакво оправдување за ваквото 

постапување. ЕСЧП укажал дека било вистина дека додека 

апликантот бил чуван во хотелот, врз него не била употребена 

никаква физичка сила, но повторил дека членот 3 не се однесува 

исклучително на нанесување на физичка болка, туку и на 

ментално страдање, предизвикано со создавање на состојба на 

страв и стрес со други средства, а не со физичко повредување. 

Понатаму, апликантот несомнено живеел во постојана состојба на 

вознемиреност поради несигурноста за неговата судбина во текот 

на испитувањата на коишто бил изложен. Затоа, ЕСЧП нотирал 

дека таквиот третман кон апликантот бил намерно насочен со цел 

изнудување признание или информации за неговите наводни 

врски со терористички организации. Дополнително, заканата дека 

ќе биде застрелан доколку ја напушти хотелската соба била 

доволно реална и непосредна, што самата по себе, можела да биде 

во судир со членот 3 од ЕКЧП. На крај, страдањето на апликантот 

било дополнително зголемено со тајната природа на операцијата и 

со фактот дека 23 дена бил чуван incommunicado во хотел, т.е. во 

место кое не е определено како место за лишување од слобода - 

место надвор од секаква правна рамка. Имајќи го предвид 

горенаведеното, ЕСЧП сметал дека постапувањето на коешто бил 

                                                           
190 Види повеќе: Ibid, параграфи од 187 до 190. 
191 Види повеќе: Ibid, параграфи од 191 до 194. 
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подложен апликантот во хотелот, по различни основи прераснало 

во нечовечно и понижувачко постапување кое е спротивно на 

членот 3 од ЕКЧП.
192

 

5. Сметал дека Република Македонија е одговорна за малтретирањето на 

кое апликантот бил подложен на аеродромот во Скопје и дека ова 

постапување мора да се класификува како тортура во рамките на 

значењето на членот 3 од ЕКЧП; 

ЕСЧП посебно го разгледувал постапувањето со апликантот на 

скопскиот аеродром, и забележал дека апликантот на 23.1.2004 

година врзан со лисици и со врзани очи бил земен од хотелот и 

одвезен до аеродромот. Бил сместен во соба, сурово тепан од 

страна на неколку маскирани лица облечени во црно. Бил 

соблечен гол и содомизиран со предмет, а потоа му била ставена 

пелена за возрасни и му била облечена темносина тренерка со 

кратки ракави. Окован во ланци и покриен со качулка, и подложен 

на целосна депривација на сетилата, апликантот бил присилно 

внесен во авионот на ЦИА, опколен со агенти на македонските 

безбедносни органи кои формирале кордон околу авионот. Кога 

влегол во авионот, бил фрлен на подот, врзан со синџири и 

присилно смирен, и во таква положба бил однесен до Кабул преку 

Багдад. ЕСЧП укажал дека за овој начин на постапување, кој бил 

применет во слични околности, веќе било утврдено дека е во 

спротивност на членот 7 од Меѓународниот пакт за граѓанските и 

политичките права. Затоа, ЕСЧП како посебно прашање кое го 

разгледувал било прашањето дали третманот на кој бил подложен 

апликантот на скопскиот аеродром во рацете на специјалниот тим 

на ЦИА, може да и се припише на тужената држава, и нагласил 

дека дејствата на кои укажал апликантот биле извршени во 

присуство на службени лица на тужената држава и во рамките на 

нејзината јурисдикција. Според тоа, ЕСЧП оценил дека тужената 

држава мора да се смета за одговорна според ЕКЧП за дејствата 

извршени од страна на странски службени лица на нејзина 

територија со согласност или учество на нејзини власти.
193

 

За индивидуалните мерки преземени кон апликантот, ЕСЧП 

нотирал дека целата операција за трансфер на апликантот во 

затворот на ЦИА била добро увежбана и дека апликантот не 

претставувал никаква закана за неговите заробувачи, кои 

очигледно биле побројни од него. Што се однесува до Република 

Македонија, како тужена држава, не поднела какви било 

аргументи како основа за објаснување или оправдување на 

степенот на сила употребена на скопскиот аеродром, па оттука 

                                                           
192 Види повеќе: Ibid, параграфи од 200 до 204. 
193 Види повеќе: Ibid, параграфи  205 и 206. 
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употребената физичка сила со оглед на околностите била 

прекумерна и неоправдана .
194

  

ЕСЧП забележал дека не бил даден никаков аргумент кој би 

покажал дека присилното соблекување на апликантот од 

полицијата, кој веќе бил во особено беспомошна ситуација, било 

неопходно. Воедно, не било дадено какво било објаснување за да 

се оправда употребата на физичкото ограничување врз 

апликантот, употребата на качулка, присилното внесување на 

супозитори (додека бил држен на земја, а без медицински 

потреби). Поради тоа, ЕСЧП нотирал дека овие мерки биле 

применувани комбинирано и со предумисла, со цел да се 

предизвика голема болка или страдање поради добивање 

информација, да се нанесе казна или да се заплаши апликантот, 

што според неговото видување ваквото постапување прераснало 

во тортура според членот 3 од ЕКЧП. Исто така, ЕСЧП укажал 

дека тужената држава мора да се смета за директно одговорна за 

повредата на правата на апликантот, бидејќи нејзините агенти 

активно го олесниле постапувањето и не презеле какви било 

мерки што би биле неопходни според околностите на случајот за 

да се спречи таквото постапување.
195

 

6. Сметал дека одговорноста на Република Македонија го вклучува и 

трансферот на апликантот во притворот на органите на Соединетите 

Американски Држави, и покрај постоењето на реален ризик дека тој би бил 

подложен на понатамошно постапување спротивно на членот 3 од ЕКЧП; 

Следното прашање кое го разгледувал ЕСЧП било - дали некаква 

одговорност може да и се стави на товар на Република 

Македонија, како тужена држава, за тоа што го предала 

апликантот во притвор на властите на САД, и притоа укажал на 

неколку аспекти. Прво, ЕСЧП нотирал дека не постојат докази 

дека трансферот на апликантот во притворот на агентите на ЦИА 

бил во согласност со легитимно барање за негова екстрадиција 

или каква било друга правна постапка признаена со 

меѓународното право за трансфер на затвореник на странски 

власти. Исто така, не било презентирано дека во тоа време 

постоела наредба за лишување од слобода, која дозволува 

доставување на апликантот во рацете на агентите на САД. Второ, 

според ЕСЧП доказите сугерирале дека македонските власти 

знаеле за дестинацијата до која апликантот требало да лета од 

скопскиот аеродром. Трето, ЕСЧП им посветил внимание на 

извештаите и релевантната меѓународна и странска 

јуриспруденција, и имајќи ги предвид специфичните околности на 

случајот, на написите во медиумите, кои претставувале 

веродостојни извори за практиките кон кои прибегнувале или кои 

                                                           
194 Види повеќе: Ibid, параграф 207. 
195 Види повеќе: Ibid, параграфи од 208 до 211. 
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ги толерирале властите на САД, а кои очигледно биле спротивни 

на принципите на ЕКЧП. Односно, постоеле сериозни причини да 

се верува дека доколку апликантот бил пренесен (трансфериран) 

во американски притвор, врз основа на програмата за 

„пренесување― (предавање), би бил изложен на реален ризик дека 

ќе биде подложен на постапување спротивно на членот 3. Според 

тоа, ЕСЧП морал да заклучи дека македонските власти знаеле или 

требало да знаат, во релевантното време, дека постоел реален 

ризик апликантот да биде подложен на постапување спротивно на 

членот 3 од ЕКЧП. Притоа, Владата не успеала да ги отфрли 

сомневањата, додека, пак, материјалот кој бил обелоденет по 

трансфереот на апликантот, го потврдил постоењето на таквиот 

ризик. Четврто, тужената држава не побарала никакви гаранции 

од властите на САД, со кои би се избегнал ризикот апликантот да 

биде малтретиран, што од страна на ЕСЧП било оценето дека со 

трансферот на апликантот во американски притвор, македонските 

власти знаејќи го изложиле апликантот на реален ризик од 

малтретирање и на услови на притвор кои биле спротивни на 

членот 3 од ЕКЧП. Тргнувајќи од начинот на кој апликантот бил 

пренесен во американски притвор, ЕСЧП оценил дека апликантот 

бил предмет на „вонредно пренесување― (предавање), што е 

„вонсудски трансфер на лица од една јурисдикција или држава во 

друга, поради притворање и испитување надвор од нормалниот 

правен систем, каде постои реален ризик за тортура или сурово, 

нечовечно или понижувачко постапување―, и заклучил дека 

Република Македонија го повредила членот 3 од ЕКЧП по оваа 

основа.
196

 

7. Сметал дека притворот на апликантот во хотел во траење од 23 дена бил 

арбитрарен, спротивен на членот 5 од ЕКЧП; 

8. Сметал дека Република Македонија е одговорна според членот 5 од ЕКЧП 

за последователното заробеништво на апликантот во Авганистан; 

9. Сметал дека Република Македонија не успеала да спроведе ефикасна 

истрага за наводите на апликантот за арбитрарно притворање, како што 

бара членот 5 од ЕКЧП; 

10. Сметал дека има повреда на членот 8 од ЕКЧП; 

11. Сметал дека има повреда на членот 13 од ЕКЧП, поради отсуство на 

ефикасни правни средства во однос на жалбените наводи на апликантот во 

однос на членовите 3, 5 и 8 од ЕКЧП.
197

 

 Карактеристично за случајот Ел-Масри против Македонија е 

обврската на Република Македонија да му исплати на апликантот 60.000 евра 

за нематеријалната штета, зголемени за кои било такси што може да се 

наплатат, што во суштина претставува највисок надоместок кој досега го 

                                                           
196 Види повеќе: Ibid, параграфи од 215 до 222.  
197 За одлуките бр. 7, 8, 9, 10 и 11, види во делот од Извештајот посветен на членовите 5, 8 и 13. 



93 

исплатила Република Македонија како тужена држава.
198

 Другиот дел од 

барањето за правичен надоместок, ЕСЧП го отфрлил. 

  

5.2.2. Извршување на пресудите на ЕСЧП во Република 

Македонија во однос на членот 3 од ЕКЧП 

Од инфомациите објавени на интернет-страницата на Министерството 

за правда на Република Македонија, во делот посветен на Бирото за 

застапување на Република Македонија пред ЕСЧП,
199

 особено во годишните 

извештаи за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките 

на ЕСЧП, може да се учи дека во првиот објавен извештај, кој се однесува за 

2012 година, е наведено дека Република Македонија под „зајакнат надзор― 

има два предмета Здружение на граѓани Радко и Паунковски против 

Македонија и Ел-Масри против Македонија, а преостанатите 20 „водечки― 

предмети се под „стандардна супервизија―.
200

 

Понатаму, во Годишниот извештај за 2013 година, е дадено што се 

подразбира под „зајакнатиот надзор― или „прогресот на извршувањето на 

пресудата, кој блиску се следи од страна на Комитетот на министри, истиот го 

фасилитира со усвојување на акти (одлуки и/или времени резолуции), со кои 

изразува задоволство, охрабрување или загриженост и/или дава сугестии или 

препораки во однос на определени мерки за извршување―.
201

 Повторно е 

потенцирано дека под „зајакнат надзор― во Република Македонија има два 

предмета (Здружение на граѓани Радко и Паунковски против Македонија и 

Ел-Масри против Македонија), а преостанатите 22 „водечки― предмети се под 

„стандардна супервизија―, при што следниве предмети се однесуваат на 

членот 3 од ЕКЧП: 

- Ел-Масри против Македонија - зајакната супервизија, 

- Ѓоргиев против Македонија - стандардна супервизија, 

- Јашар против Македонија - стандардна супервизија.
202

 

                                                           
198 Види повеќе: Ibid, параграфи од 266 до 273. 
199 Види: http://justice.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=mkio. 
200 Види: http://www.pravda.gov.mk/documents/Izvestaj%2003.07.2013.pdf. 

Иако во Министерство за правда на Република Македонија - Биро за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. (2013). Годишен извештај за работата на 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2012 година. Скопје. стр. 13, 

за предметите под „стандардна супервизија― се посочува на Анекс бр. 2, таков Анекс не содржи 

објавениот Извештај. 
201 Види: http://www.pravda.gov.mk/documents/god_izvestaj_2013.pdf. 

Во Министерство за правда на Република Македонија - Биро за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. (2014). Годишен извештај за работата на 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2013 година. Скопје. стр. 7, 

стои дека „Интервенциите, во зависност од околностите може да имаат друга форма, како, на 

пример, декларација од страна на претседателот на Комитетот на министри или сл. кој се 

доставуваат до засегнатите држави. На барање на Комитетот или државата, Одделот може да го 

помогне процесот на извршување со различни активности на соработка (законска екпертиза, 

билатерални состаноци, округли маси, работни сесии со надлежните државни органи и сл.). 

Ваквите активности се од особено значење во контекст на извршувањето на предметите чие 

извршување е под зајакнат надзор―. 
202 Види: Ibid, страници од 17 до 21. 
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Иста е состојбата во Годишниот извештај за 2014 година во однос на 

предметите од членот 3 од ЕКЧП под „зајакнат надзор― (1 од вкупно 2), и под 

„стандардна супервизија― (2 од вкупно 24).
203

 

Инаку, Република Македонија на 25.2.2015 година до Секретаријатот 

на Комитетот на министри доставила Акциски план за случајот Ел-Масри 

против Македонија,
204

 во кој укажала дека Министерството за финансии на 

Република Македонија на 1.2.2013 година го префрлило целосниот износ на 

посебна сметка на Министерството за правда на Република Македонија, за да 

по доставувањето на трансфер-податоците од страна на апликантот, износот 

му биде префрлен. Владиниот агент во три наврати побарал од апликантот и 

неговите адвокати да ги достават податоците за да се направи трансферот 

(19.12.2012, 15 и 16.10.2013 година). Бидејќи не можеле да остварат контакт 

со апликантот, адвокатите одговориле дури на 10.12.2013 година (износот бил 

префрлен на 12.12.2013).  

Случајот Ел-Масри против Македонија, предизвикал и промена на 

македонската регулатива. За да се превенира злоупотребата на овластувањата 

преку малтретирање лица додека се во „рацете― на службениците кои го 

спроведуваат законот и од специјалните полициски единици, во 2004 и 2009 

година биле предвидени измени на членовите 142 и 143 од Казнениот законик 

преку зголемување на пропишаните санкции. Понатаму, била зајакната 

супервизијата над припадниците на УБК, граничната полиција и специјалните 

единици во однос на лицата лишени од слобода, преку: 

- воведување на инспектори за превенција од малтретирање/тортура во 

„рацете― на службениците кои го спроведуваат законот, 

- воведување на дежурен службеник од 24 часа во Секторот за 

внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството 

за внатрешни работи, 

- зголемување на бројот на вработени во овој сектор, 

а биле организирани и обуки и подигање на свеста за членовите 3 и 5 од 

ЕКЧП. 

Покрај тоа што била зајакната казнената политика преку измени на 

Казнениот законик, бил донесен и нов ЗКП во 2010 година, кој на јавниот 

обвинител му овозможил далеку поголеми овластувања во истражната 

постапка против непознати членови на полициските служби, а особено се 

вовел новиот модел на Правосудна полиција која работи под директна 

супервизија и контрола на јавниот обвинител, и му одговара на јавниот 

обвинител. Ова според македонските власти ќе обезбедело поголема 

                                                           
203 Види: Министерство за правда на Република Македонија - Биро за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. (2015). Годишен извештај за работата на 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2014 година. Скопје. 

страници од 15 до 19. 
204 Види: Secretariat General - Secretariat of the Committee of Ministers: Communication from ―The 

former Yugoslav Republic of Macedonia‖ concerning the case of El-Masri against ―The former 

Yugoslav Republic of Macedonia‖ (Application No. 39630/09) - Action plan, DH-DD(2015)241 / 

26/02/2015, достапно на https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/MKD-

ai_en.asp. 
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ефикасност во гонењето на државните агенти во случаите кога сторителите се 

непознати, затоа што јавниот обвинител повеќе немало да зависи од 

информациите или доказите доставени од Министерството за внатрешни 

работи или од Секторот. Исто така, биле променети работните методи на 

Јавното обвинителство со цел превенирање на неказнувањето за 

малтретирање/тортура од државните агенти. Јавниот обвинител на Република 

Македонија во 2013 година издал обврзувачко упатство на неговите 

подредени за задолжително пријавување во неговата канцеларија на случаи во 

кои агенти се инволвирани во малтретирање. 

Што се однесува до обуката, според Акцискиот план, во рамките на 

Академијата за судии и јавни обвинители биле организирани обуки за новиот 

ЗКП, во кои биле опфатени судии, јавни обвинители и припадници на 

Правосудната полиција. Во рамките на обуките била разгледувана и новата 

улога на јавниот обвинител во текот на постапката. 

Акцискиот план укажува дека Владата планира да ја зајакне 

независната надворешна контрола над работата на УБК, граничната полиција 

и членовите на специјалните единици, со тоа што во дадениот момент 

контролата била вршена од народниот правобранител и од Собранието. 

Владата со измена на Законот за полиција, ќе воспоставела ново независно 

надворешно тело создадено од цивили, со овластување ефикасно да ги 

истражува наводите за тортура или малтретирање во „рацете― на државните 

агенти, вклучително и надлежност да иницира кривична постапка против 

сторителите. Во дадениот момент, биле водени разговори помеѓу МВР, 

јавниот обвинител на Република Македонија и различни НВО во однос на 

одредбите на новиот закон, при што измените треба да бидат усвоени до 2016 

година.
205

 

Во Акцискиот план се потенцираат и мерките за публикација и 

дисиминација т.е. Владиниот агент на 28.12.2012 година ја проследил 

пресудата Ел-Масри против Македонија до релевантните чинители, преведена 

на македонски јазик, заедно со објаснување на повредите; целиот текст на 

пресудата бил објавен на интернет-страницата на Министерството за правда, а 

воедно Владата се обврзала и понатаму да го информира Комитетот на 

министри за активностите во врска со имплементацијата на планот.
206

  

Од друга страна, забелешки во однос на Акцискиот план на 26.5.2015 

година, доставила Open Society Justice Initiative,
207

 потенцирајќи дека во 

планот не се споменуваат обврските на македонските власти да спроведат 

ефикасна истрага на случајот на Ел-Масри, и јавно да му се извинат.Според 

тоа, се посочило дека Акцискиот план бил несоодветен за обезбедување на 

                                                           
205 Види повеќе: Secretariat General - Secretariat of the Committee of Ministers: Communication 

from ―The former Yugoslav Republic of Macedonia‖ concerning the case of El-Masri against ―The 

former Yugoslav Republic of Macedonia‖ (Application No. 39630/09) - Action plan, DH-

DD(2015)241 / 26/02/2015, стр. 4-7. 
206 Види повеќе: Ibid, стр. 9. 
207 Види повеќе: Secretariat General - Secretariat of the Committee of Ministers: Communication 

from a NGO (Open Society Justice) (26/05/2015) in the case of El-Masri against ―the former Yugoslav 

Republic of Macedonia‖ (Application No. 39630/09), DH-DD(2015)582 / 03/06/2015. 
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целосно извршување на пресудата, и затоа го повикале Комитетот на 

министри да побара од Република Македонија негово ревидирање во рок од 

три месеци, при што планот би ги опфатил следниве препораки: 

- Да се воспостави Комисија за истрага, ако е потребно и со 

меѓународна помош, со задача да ја истражи улогата на Република 

Македонија во овој случај, и која ќе биде способна да доведе до 

идентификување и казнување на службениците кои учествувале во или 

на некој друг начин соучествувале во вонредното предавање на Ел-

Масри;
208

 

- Да се достави темелен и детален план за спроведување на ефикасна 

истрага, вклучително и како властите ќе обезбедат темелност и 

независност на истрагата; 

- Да се идентификуваат постојните домашни правни и политички 

пречки на ефикасната истрага и како Владата планира да ги отстрани; 

- Да се обезбеди целосно и јавно извинување на Ел-Масри за неговата 

тортура, малтретирање и предавање, и тоа издадено од највисокото 

владино ниво, и да биде опфатено целосно признавање за учеството на 

Владата во кршењето на неговите права. 

Владата на Република Македонија на 16.11.2015 година до 

Секретаријатот на Комитетот на министри доставила ажуриран Акциски 

план,
209

 во кој укажала дека македонските власти преземаат натамошни 

чекори со цел да се обезбеди усогласување со пресудата на ЕСЧП. Посочила 

на работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП, 

која се согласила со Одлуката на Комитетот на министри од јуни 2015 година, 

дека треба да се направат дополнителни напори за да се обезбеди 

спроведување на ефикасна истрага и утврдување на фактите. Особено, 

истрагата за фактите на случајот треба да се спроведе од страна на независна 

ad hoc Комисија за утврдување на фактите (Fact-Finding Commission), за чие 

воспоставување треба да се донесе закон.
210

 Што се однесува до генералните 

мерки за планираното ново тело за супервизија на разузнавачките и 

безбедносните служби и мерки кои ќе го превенираат најгрубото 

непочитување на правната рамка која ги регулира активностите на државните 

агенти, во ажурираниот Акциски план е наведено дека привремената Влада не 

е во можност да даде дополнителни информации за овие прашања. На крајот 

од планот се дава заклучок дека Владата на Република Македонија оценува 

дека на најсоодветен начин ја извршува пресудата. 

                                                           
208 Комисијата мора да има моќ да ги принуди сведоците да дадат докази, да биде овластена да 

ги разгледа сите докази кои се сметаат за класификувани, мора да биде способна да препорача 

кривична истрага и подигање на обвинение за лицата кои се сметаат за одговорни за 

незаконските акти против Ел-Масри, без оглед на нивната положба или позиција во рамките на 

Владата. 
209 Види повеќе: Secretariat General - Secretariat of the Committee of Ministers: Communication 

from "the former Yugoslav Republic of Macedonia" concerning the case of El-Masri against "the 

former Yugoslav Republic of Macedonia" (Application No. 39630/09) - Updated action plan 

(16/11/2015), DH-DD(2015)1219 / 18/11/2015. 
210 Повеќе за начинот на работата на Комисијата за утврдување на фактите, види: Ibid, стр. 2-3. 
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5.2.3. Заклучок  

Како што беше наведено на почетокот од делот од Ивештајот посветен 

на членот 3 од ЕКЧП, значењето на оваа одредба не треба да се потцени иако 

претставува една од најкратките одредби во целата Конвенција. Иако 

Република Македонија со ратификацијата на ЕКЧП се обврза на почитување 

на нејзините одредби, може да се уочи дека Македонија во шест случаи го 

прекршила членот 3. Притоа, ЕСЧП во пет случаи сметал дека има повреда на 

процедуралниот аспект на членот 3, а во еден случај дека има повреда и на 

двата аспекта, т.е. и материјалниот и процедуралниот аспект. 

Во однос на повредата на процедуралниот аспект, за македонските 

случаи е карактеристично тоа што таа настанала како резултат на неуспехот 

на властите (јавните обвинители и истражните судии) да спроведат ефикасна 

истрага кога определено лице ќе се пожали дека било изложено на забранети 

акти. Како што неретко се наведува во случаите, активноста на јавниот 

обвинител се состоела само во барање на дополнителни информации од 

Министерството за внатрешни работи. Тоа се потврдува и во Акцискиот план 

(25.2.2015 година) за случајот Ел-Масри против Македонија, за кој Open 

Society Justice Initiative забележува дека во него не се споменуваат обврските 

на македонските власти да спроведат ефикасна истрага. 

Од вкупно шест случаи каде е утврдена повреда на процедуралниот 

аспект на членот 3 од ЕКЧП, во пет случаи апликантите навеле дека 

повредите им ги нанеле полициски службеници на Министерството за 

внатрешни работи на Република Македонија, со тоа што во еден случај се 

посочува и на агенти на ЦИА. Интересен е податокот дека службениците 

најчесто останувале непознати, дури од самите апликанти се барало да го 

откријат нивниот идентитет, наместо тоа да го сторат надлежните органи. 

Другиот случај е специфичен по тоа што не е поврзан со полициско 

постапување, туку повредите на апликантот му ги нанел бик за време на 

издржување на казната затвор. И во овој случај, ЕСЧП оценил дека постои 

повреда на членот 3 од ЕКЧП поради пропустот на државата да спроведе 

ефикасна службена истрага за наводите на апликантот.  

Во овој контекст, неминовно се наметнува потребата да се посочи на 

заклучокот во ажурираниот Акциски план од 16.11.2015 година, кој 

повикувајќи се на „големата политичка криза―, укажува дека привремената 

Влада не е во можност да даде дополнителни информации за генералните 

мерки за планираното ново тело за супервизија на разузнавачките и 

безбедносните служби и мерките кои најгрубо ќе го превенираат 

непочитувањето на правната рамка која ги регулира активностите на 

државните агенти, односно одговорот на овие прашања го препуштаат на 

новата Влада кој треба да се формира во 2016 година. 

Напротив, одговорот на овие прашања не треба да се префрла на 

некоја нова влада. Без разлика на тоа што Република Македонија е во 

политичка криза, тоа не треба да служи како изговор за непочитување на 

обврските кои произлегуваат од ЕКЧП, и особено во неизвршување на 

обврските кои произлегуваат од пресудите на ЕСЧП. Ваквата ситуација, 

наметнува барање за суштинско трансформирање на постапувањето на 
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македонските јавни обвинители (а пред новиот ЗКП и на истражните судии) 

во насока на темелно испитување на сериозните наводи за малтретирање. 

Имено, јавните обвинители особено со можностите кои им ги нуди новиот 

ЗКП во делот на предистражната и истражната постапка, треба да преземат 

сериозни мерки и активности во насока на откривање што се случило, да ги 

преземат сите разумни чекори кои им стојат на располагање поради 

обезбедување на доказите релевантни за инцидентот, треба да ја утврдат 

причината за повредите и идентитетот на одговорните лица, и притоа 

експедитивно да постапуваат. Доколку јавните обвинители сакаат да ја 

променат констатираната негативна претстава за нивното работење, тогаш при 

водењето на постапката за испитување на наводите за тортура или нечовечно 

или понижувачко постапување или казнување, треба да се раководат и во 

практика да ги применуваат принципите на независност, темелност, 

сеопфатност, експедитивност и јавност. Во оваа насока се движи и идејата за 

независно тело со задача да ги испитува наводите за повреда на членот 3 од 

ЕКЧП, но како што може да се забележи од Акцискиот план (25.2.2015 

година) и неговата ажурирана верзија (16.11.2015 година), Република 

Македонија до сега нема направено сериозни напори за негово формирање. 

Што се однесува, пак, до повредата на материјалниот аспект на членот 

3 од ЕКЧП, кој е забележан само во една пресуда на ЕСЧП, специфично е тоа 

што Македонија не е одговорна само за повредата на членот 3 на ЕКЧП, која 

се случила на територија под нејзина јурисдикција, туку е одговорна и за 

предавањето на апликантот на агентите на ЦИА, и покрај постоењето на 

реален ризик дека тој би бил подложен на понатамошно постапување 

спротивно на членот 3 од ЕКЧП. Владата на Република Македонија, која не 

дала/не успеала да даде објаснување за некои од прашањата од интерес на 

ЕСЧП, а кои се однесувале на повредите на членот 3 од ЕКЧП, смета дека 

ваквото постапување може да се превенира, меѓу другото, и со заострување на 

казнена политика преку зголемување на пропишаните казни за членот 142 

(мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и 

казнување) и членот 143 (малтретирање во вршење на службата) од Казнениот 

законикЗ, реализирање на обуки на оваа тема, подигањето на свеста кај 

службениците кои го спроведуваат законот, преведување на пресудата на 

македонски јазик и нејзино дисиминирање до релевантните чинители. 

Во суштина, одговор на прашањето „Quis custodiet ipsos custodes?― 

може да се даде доколку овој проблем се крене на повисоко (политичко) ниво 

преку испраќање на јасна порака дека никакви произволности и самоволие 

нема да се толерираат, дека незаконитото постапување веднаш и отсечно ќе се 

санкционира при што ниту една злоупотреба на овластувања нема да помине 

неказнето.
211

 

За крај, ако се земе предвид надоместокот кој Република Македонија 

им го исплаќала на апликантите за констатираните повреди на членот 3 од 

                                                           
211 Слично Крстевска, К. (2011). Улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура во 

заштитата на правата на лицата задржани од полицијата, докторска дисертација одбранета 

на Правниот факултет „Јустинијан Први― - Скопје. Скопје. стр. 407. 
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ЕКЧП, може да се забележи дека највисок надоместок за нематеријална штета 

(60.000 евра) бил исплатен во случајот Ел-Масри против Македонија. За 

другите случаи на апликантите им биле исплаќани од 1.000 до 5.000 евра, 

односно во просек по 3.000 евра. 

 

5.3. Право на слобода и безбедност  

5.3.1. Вовед 

На правото на слобода и безбедност веќе со векови му се придава 

значење и важност. Таквото сфаќање се гледа во бројни документи, како што 

се Магна карта од 1215 година, и американскиот и францускиот Устав од 

почетокот на XVIII век, кои се значајни претходници на меѓународните 

договори за човековите права. Основната цел на членот 5 од ЕКЧП е да му 

гарантира на поединецот заштита на слободата на личноста од незаконито 

апсење и лишување од слобода. Во таа смисла, не се занимава со 

ограничувањето на слободата на движење која ја уредува членот 2 од 

Протоколот бр. 4 (INTERIGHTS; 2). За разлика од Општата декларација за 

правата на човекот, која само го афирмира општиот принцип на лична слобода 

и забранува „арбитрарно апсење, притворање или прогонување―, членот 5 е 

детален и сеопфатен. Во опфатот, не само што се обезбедува исцрпна листа на 

дозволени основи за лишување од слобода, исто така, се предвидува 

придружни процедурални права за да се обезбеди брзо и ефикасно судско 

утврдување на оправданоста на притворот (Murdoch; 9).  

Поимот на „слобода― тука ја покрива физичката слобода на личноста, 

што ЕСЧП ја разгледува, исто така, во рамките на членовите 2, 3 и 4, како 

„основни слободи од прв ред со кои се заштитува физичката сигурност на 

личноста―. Јуриспруденцијата на ЕСЧП содржи и неколку изјави со кои го 

потврдуваат највисокото значење на правото на слобода во демократското 

општество, неговиот однос кон принципот на правната сигурност и на 

вледеење на правото со кои, воопшто, се објаснува дека општата цел на 

членот 5 е гарантирање дека никој нема да биде лишен од слобода на 

„арбитрарен начин― (Харис & О’Бојл & Варбрик; 2009, 121).
212

 „Правото на 

слобода и безбедност― е единствено право, и како израз треба да се чита како 

целина (Macovei; 2003, 6). Притоа, треба да се потенцира дека членот 5 се 

однесува на самото лишување од слобода и на неговата 

законитост/незаконитост, што подразбира дека условите под кои лицето е 

лишено од слобода не се предмет на интерес на членот 5, туку на членот 3 од 

ЕКЧП.
213

 Во суштина, неприкосновеноста на човековата слобода и безбедност 

                                                           
212 Кога се зборува за значењето на поимите „апсење― или „лишување од слобода― (т.е. „губење 

на слободата―), ЕСЧП изјави дека губењето на слободата во смисла на членот 5 содржи и 

„објективен елемент― (задржување во конкретен ограничен простор во определено 

времетраење), и „дополнителен субјективен елемент― во смисла дека задржаното лице нема 

дадено валидна согласност да биде задржано (под претпоставка дека задржаното лице имало 

способност да даде таква согласност). Види повеќе: Харис & О’Бојл & Варбрик; op. cit., 122. 
213 Во оваа смисла, Калајџиев истакнува дека иако ова е веројатно коректно толкување, 

резултатот е на некој начин своевиден јаз во самата конвенција, бидејќи членот 3 покрива само 

случаи на сериозни малтретирања (Калајџиев; 1996, 97). 
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дефинирана во членот 5, номотехнички е систематизирана во пет става, при 

што првиот став јасно посочува дека никој нема да биде лишен од слобода 

освен во точно наведените случаи и во согласност со постапката пропишана 

со закон, или како што беше претходно наведено - се забранува лишувањето 

од слобода на арбитрарен начин. 

Ова барање за „законитост― во себе вклучува дека лишувањето од 

слобода мора да ги задоволи следниве стандарди: 

1. Лишувањето од слобода мора да има основа и да биде во согласност со 

важечкото домашно право, и 

2. Примената на тоа домашно право мора да биде во согласност со 

ЕКЧП: лишувањето од слобода мора да биде засновано на една од 

основите покриени со членот 5 став 1 (а-ѓ) како предуслов да не се 

смета за „арбитрарно― (Харис & О’Бојл & Варбрик; 2009, 132). 

Имено, се работи за следниве шест случаи: (а) законито затворање по 

пресуда на надлежен суд; (б) законито апсење или притворање на лице поради 

непочитување на законска наредба од суд или со цел обезбедување на 

исполнување на каква било обврска пропишана со закон; (в) законито апсење 

или притворање на лице со цел негово изведување до надлежна законска власт 

поради основано сомнение дека извршило кривично дело или кога основано 

се смета дека е потребно да се спречи да изврши кривично дело, или да 

побегне по извршувањето на делото; (г) притворање на малолетник врз основа 

на законска наредба со цел образовен надзор или негово законито притворање 

со цел изведување до надлежна законска власт; (д) законито притворање на 

лица поради спречување на ширење на заразни болести, на ментално оболени 

лица, алкохоличари, зависници од дрога или скитници; (ѓ) законито апсење 

или притворање на лица за да се спречи неовластено влегување во земјата или 

на лице против кое се преземени активности за депортација или 

екстрадиција.
214

 

Правото на слобода е заштитено со членот 5 од ЕКЧП, но не со 

апсолутни или квазиапсолутни термини кои се користат во членовите 2, 3 и 4. 

Навистина, како и членот 5 за правото на правично судење, членот 5 

обезбедува и одреден степен на заштита кој е на половина пат помеѓу 

практично апсолутна заштита гарантирани од страна на првите неколку 

членови од ЕКЧП и многу повеќе квалификувана заштита гарантирана со 

                                                           
214 Треба да се укаже дека ЕКЧП го користи термините „arrest― и „detention―. Во нашиот нов 

ЗКП не се користи терминот „апсење―, туку како мерки за обезбедување присуство се 

предвидени - лишување од слобода, задржување и приведување (кои ги реализира полицијата) 

и куќен притвор и притвор. Според Калајџиев, лишувањето од слобода е, всушност, апсење без 

налог кое го допушта нашето право само тогаш кога реалната ситуација, едноставно, не дава 

време судот однапред да донесе одлука лицето да се уапси и/или да се притвори. Тоа е логично, 

пред сè, во ситуацијата кога лицето е затечено при вршење на кривично дело за кое се гони по 

службена должност или ако постои опасност од одложување (Калајџиев; 2006, 67). Види 

повеќе: Калајџиев, Г. (2002). Апсењето и задржувањето и правата на осомничените во 

Република Македонија, Balkan Yearbook of Human Rights 2002; Крстевска, К. (2007). Правните 

граници на полициските овластувања во функција на заштита на човековите права и слободи, 

магистерски труд одбранет на Правниот факултет „Јустинијан Први― - Скопје. Скопје. стр. 24-

25. 



101 

членовите од 8 до 11 од ЕКЧП. Пристапот на членот 5 е, прво, категорично да 

истакне дека секој има право на слобода и безбедност на личноста, но потоа и 

да обезбеди долга листа на исклучоци од тоа право што се намалуваат 

значително (Dickson, 93).
215

 Понатаму, специфично за членот 5 од ЕКЧП е 

пропишувањето на правата на лицето кое е лишено од слобода, односно дека 

веднаш, , ќе биде известено на јазик што го разбира за причините на 

лишување од слобода и за секое обвинение против него. Известувањето на 

лицето, во суштина, му овозможува да разбере зошто е лишено од слобода и 

за што се товари, а со самото тоа - да може да ја подготви својата одбрана. 

Овие процедурални гаранции од став 2, понатаму продолжуваат во став 3 каде 

е дефинирано дека секое лице кое е лишено од слобода или притворено во 

согласност со одредбите од став 1 (в), мора веднаш да биде изведено пред 

судија или друго службено лице овластено со закон да врши судска власт. 

Понатаму, лицето има право на судење во разумен рок или на пуштање на 

слобода до судењето, со тоа што ослободувањето може да биде условено со 

гаранции дека ќе се појави на судењето.  

Особено е значаен став 4 од членот 5 од ЕКЧП, затоа што на лицето му 

овозможува да поведе постапка пред надлежен суд поради испитување на 

законитоста на неговото лишување од слобода. Оваа постапка судот е обврзан 

да ја спроведе во најкраток можен рок, и притоа ако утврди дека лицето било 

незаконито притворено - мора да нереди негово ослободување. Не помалку 

значаен е и последниот став 5, каде е загарантирано правото на компензација 

или надоместок на штета за лицето кое спротивно на одредбите на членот 5 

било уапсено или притворено.
216

 

 

5.3.2. Поважни случаи пред ЕСЧП со кои се утврдува повреда на 

членот 5 од ЕКЧП 

Иако ЕСЧП има богата јуриспруденција кога станува збор за членот 5 

од ЕКЧП, во рамките на овој дел од Извештајот ќе бидат разгледани неколку 

специфични случаи со кои (не) се констатира повреда на одредбите опфатени 

во членот 5 од ЕКЧП, а кои кореспондираат со случаите против Република 

Македонија за наводни повреди на членот 5. Во таа насока, треба да се посочи 

                                                           
215 Dickson напомнува дека суштината на овој член може да се сумира кажувајќи дека има за 

цел да ги заштити луѓето да бидат лишени од слобода на арбитрарен начин, но дали во суштина 

ќе се постигне тоа е дискутабилно, особено во ситуација кога земјата се соочува со сериозни 

граѓански немири. 
216 Според Bates, детален пристап при драфтирањето може особено да се види кај членот 5. 

Членот 5 став 1 (а-ѓ) е амбициозен обид да се постават сите можни оправдувања за лишувањето 

од слобода во едно демократско општество, вклучувајќи ги и оние, како, на пример, да се 

притвори малолетник поради образовен надзор (член 5 став 1 (г)) и да се притворат лица поради 

спречување на ширење на заразни болести, на ментално оболени лица, алкохоличари, 

зависници од дрога и скитници (член 5 став 1 (д)). Членот 5 ставови од 2 до 5 понатаму 

предвидува процесни права вклучувајќи го, на пример, барањето уапсеното лице веднаш да 

биде известено, на јазик што го разбира, за причините на лишување од слобода и за секое 

обвинение против него (член 5 став 2), што во суштина е право на habeas corpus (член 5 став 4), 

и право на компензација за секое притворање спротивно на членот 5 (член 5 став 5) (Bates; 

2010, 9). 
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на случајот Фокс, Кемпбел и Хартли против Обединетото Кралство, во кој 

ЕСЧП разгледувал неколку аспекти на членот 5 од ЕКЧП, и меѓу другото 

утврдил дека имало повреда на членот 5 став 1 (четири гласа за наспроти три 

гласа против), дека немало повреда на членот 5 став 2 (едногласно), дека 

имало повреда на членот 5 став 5 (четири гласа за наспроти три гласа 

против), и дека нема потреба да се испитуваат жалбените наводи под 

членот 5 став 4 и членот 13 (едногласно). Што се однесува до членот 5 став 

1, ЕСЧП прифатил дека апсењето и притворањето на апликантите било врз 

база на bona fide сомневање дека биле терористи... Фактот дека сите 

апликанти, во текот на нивниот притвор биле испитувани за специфични 

терористички акти, не подразбирало ништо друго туку потврда дека 

службениците кои ги уапсиле имале вистинско сомнение дела биле 

инволвирани во тие акти, но тоа не можело да го задоволи објективниот 

набљудувач дека апликантите можеби ги сториле таквите акти. Наведените 

елементи биле недоволни да го поддржат заклучокот дека имало „разумно 

сомневање―, а Владата не дала дополнителен материјал на кој се темелело 

сомнението против апликантите. Според ЕСЧП, владиното објаснување не го 

задоволило минималниот стандард утврден со членот 5 став 1 (в). Понатаму, 

ЕСЧП утврдил дека немало повреда на членот 5 став 2 затоа што кога биле 

задржани, апликантите биле информирани за причините - сомневање дека се 

терористи, а потоа - биле испитувани од полицијата за точно определени 

кривични дела и за сомнението дека се членови на определени организации. 

Што се однесува со повредата на членот 5 став 5, ЕСЧП заклучил дека 

апликантите немале можност да поднесат тужба за надоместок на штета пред 

домашните судови, но не ги испитувал жалбените наводи од членот 5 став 4 и 

членот 13, имајќи ги предвид претходните одлуки за членот 5 ставови 2 и 4.
217

 

ЕСЧП во случајот Алтун против Турција, каде апликантот тврдел дека 

бил принуден да го напушти неговиот дом и село (со што било повредено 

неговото право да ја применува слободата и да ужива во безбедноста на 

личноста), повторил дека примарната грижа на членот 5 став 1 од ЕКЧП е 

заштита од арбитрерно лишување од слобода. На поимот за безбедност на 

личноста не му е дадено независно толкување, а во конкретниот случај, 

апликантот никогаш не бил упсен или притворен, или на друг начин лишен од 

слобода. ЕСЧП заклучил дека не постои повреда на членот 5 став 1, 

нотирајќи дека необезбедените лични околности на апликантот кои 

произлегуваат од загубата на неговиот дом не спаѓаат во рамките на поимот 

безбедност на личноста како што е предвидено со членот 5 став 1 од ЕКЧП.
218

 

И во Шабани против Швајцарија, признавајќи ги тешкотиите 

карактеристични за гонењето на организираниот криминал, кој се однесувал 

на голема меѓународна трговија и високиот степен на сложеност на случајот, 

ЕСЧП сметал дека немало повреда на членот 5 став 3 од ЕКЧП (со четири 

                                                           
217 Види: Фокс, Кемпбел и Хартли против Обединетото Кралство (Fox, Campbell and Hartley 

v. the United Kingdom), пресуда од 30.8.1990, параграфи од 29 до 47. 
218 Види: Алтун против Турција (Altun v. Turkey), пресуда од 1.9. 2004, параграфи од 55 до 59. 

Апликантот тврдел дека државните безбедносни сили му го уништиле семејниот дом и имот во 

селото Акдорук на крајот на 1993 година. 
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гласа за наспроти три гласа против), иако притворот на апликантот траел 

долго време.
219

 

ЕСЧП во случајот Лабита против Италија констатирал повреда на 

членот 5 од ЕКЧП, т.е. одлучил дека бил повреден членот 5 став 3 во однос на 

должината на траење на притворот пред почетокот на судењето, и одлучил 

дека бил повреден членот 5 став 1 кој се однесувал на притворот на 

апликантот по 00:25 часот на 13.11.1994 година. Во однос на првата повреда, 

ЕСЧП забележал дека барем на почетокот, биле оправдани причините за 

продолжување на притворот наведени во релевантните одлуки, иако биле 

многу општи. Правосудните органи се осврнувале на затворениците како 

целина и само апстрактно ја споменувале природата на кривичното дело, 

притоа не посочувајќи на ниту еден фактор што би ги потврдил ризиците, на 

кои се повикале при одлучувањето, дека навистина постоеле, а воедно не 

успеале да утврдат дали апликантот претставувал опасност (немал досие и 

чија улога во мафијашката организација била незначителна). Понатаму, не бил 

земен предвид фактот дека обвиненијата против апликантот биле темелени на 

докази, кои со проток на времето станувале сè послаби, наместо посилни. 

Сите овие околности биле повод ЕСЧП да оцени дека причините наведени во 

спорните одлуки не биле доволни за да се оправда задржувањето на 

апликантот во притвор од две години и седум месеци. Во однос на втората 

повреда, пуштањето на слобода на апликантот било одложено поради 

потребата да се извршат релевантни административни формалности, а 

дополнителното одложување помеѓу 00:25 часот и утрото на 13.11.1993 

година се случило поради отсуството на службеникот во Пријавното 

одделение. Дури по враќањето на службеникот, било можно да се провери 

дали постојат и некои други причини апликантот и понатаму да се задржи во 

притвор и да се спроведат другите административни формалности, неопходни 

за пуштање на слобода. При постоење на вакви околности, ЕСЧП забележал 

дека продолжувањето на притворот на апликантот по враќањето од затворот 

во Термини Имересе, не претставувало прв чекор во извршувањето на налогот 

за негово пуштање на слобода, па според тоа не потпаѓало под став 1 (в), ниту 

под која било друга точка од членот 5, според тоа, имало повреда на членот 5 

став 1.
220

 

Според ЕСЧП немало повреда на членот 5 став 1 од ЕКЧП во случајот 

Винтерверп против Холандија, но затоа имало повреда на членот 5 став 4. 

ЕСЧП заклучил дека апликантот бил жртва на повреда на членот 5 став 4 

затоа што разните одлуки со кои било наредено или одобрено лишувањето од 

слобода на апликантот, ги издале органи кои или не поседувале 

карактеристики на „суд― или, алтернативно, не успеале да дадат гаранции на 

судска постапка која ја бара членот 5 став 4. Понатаму, апликантот немал 

пристап до „суд― или бенефит од такви гаранции кога се разгледувале на 

                                                           
219 Види: Шабани против Швајцарија (Shabani v. Switzerland), пресуда од 5.2.2010 година, 

параграфи од 54 до 70. Притворот на апликантот траел пет години, два месеца и дваесет и осум 

дена. 
220 Види: Лабита против Италија (Labita v. Italy), пресуда од 6.4.2000 година, параграфите од. 

139 до 174. 
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неговите барања за ослободување, со исклучок на неговото прво барање кое 

во февруари 1969 година било одбиено од Регионалниот суд.
221

 

 

5.3.3. Случаи пред ЕСЧП против Република Македонија во однос 

на членот 5 од ЕКЧП 

За периодот кој е предмет на интерес, ЕСЧП со седум пресуди утврдил 

дека Република Македонија  извршила повреда  членот 5 од ЕКЧП, односно се 

работи за пресудите за случаите  Лазороски против Македонија,
222

 Трајче 

Стојановски против Македонија,
223

 Митрески против Македонија,
224

 

Василкоски и други против Македонија,
225

 Ел-Масри против Македонија,
226

 

Велинов против Македонија
227

 и Миладинов и други против Македонија.
228

 

 

5.3.3.1. Случај Лазороски против Македонија 

Случајот Лазороски против Македонија пред ЕСЧП бил инициран на 

24.1.2004 година со поднесување на апликација (бр. 4922/04), од страна на 

македонскиот државјанин Јовче Лазороски (роден 1973 година; живее во 

Кичево), во која истакнал дека неговото лишување од слобода било спротивно 

на членот 5 став 1 (в) и членот 2 од ЕКЧП и дека понатамошната постапка за 

оцена на законитоста не ги задоволила барањата на членот 6 став 1 од ЕКЧП. 

Кога ги разгледувал околностите на случајот, ЕСЧП посебно се осврнал на 

лишувањето од слобода на апликантот, настаните за време на полициското 

задржување, наодите на Секторот за внатрешна контрола при Министерството 

за внатрешни работи, и испитувањето на законитоста на лишувањето од 

слобода.  

                                                           
221 Види: Винтерверп против Холандија (Winterwerp v. The Netherlands), пресуда од 24.10.1979 

година, параграфи од 53 до 68. 

Апликантот во 1968 година по итна постапка бил примен во психијатриска болница по наредба 

на градоначалникот, а шест недели подоцна по барање на неговата сопруга бил задржан во 

истата болница во согласност со наредбата на Окружниот суд, со тоа што по молба на неговата  

сопруга, а подоцна и по барање на јавниот обвинител, Регионалниот суд секоја година издавал 

наредба за хоспитализација на апликантот на основа на медициските извештаи на докторот кој 

го лечел. Апликантот се жалел на постапката која била применета против него, особено дека 

никогаш не го сослушал ниту еден суд и дека не бил информиран за наредбите, дека немал 

никаква правна помош и дека никогаш не добил можност да ги оспори медицинските извештаи. 
222 Види: Лазороски против Македонија (Lazoroski v. Republic of Macedonia), пресуда од 

8.1.2010 година. 
223 Види: Трајче Стојановски против Македонија (Trajce Stojanovski v. The Former Yugoslav 

Republic of Macedonia), пресуда од 22.1.2010 година. 
224 Види: Митрески против Македонијa (Mitreski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia), 

пресуда од 25.6.2010 година. 
225 Види: Василкоски и други против Македонија  (Vasilkoski and Others v. The Former Yugoslav 

Republic of Macedonia), пресуда од 28.1.2011 година. 
226 Види: Ел-Масри против Македонија (El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia), 

пресуда од 13.12.2012 година. 
227 Види: Велинов против Македонија (Velinov v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia), 

пресуда од 19.12.2013 година. 
228 Види: Миладинов и други против Македонија (Miladinov and Others v. The Former Yugoslav 

Republic of Macedonia), пресуда од 24.7.2014 година. 
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Во однос на првиот дел, или лишувањето од слобода, апликантот на 

6.8.2003 година примил телефонски повик од службеник во Управата за 

безбедност и контраразузнавање (УБК), кој побарал да дојде во Полициската 

станица на „разговор―, на што апликантот одговорил дека би дошол со својот 

адвокат доколку за тоа би добил писмена покана. Ј.С., висок службеник во 

УБК, издал усна наредба апликантот да биде лишен од слобода, под сомнение 

дека бил вооружен и би можел да ја напушти државата. Апликантот бил 

лишен од слобода истиот ден во 11:15 часот, во близина на „Табановце― 

(граничен премин со Србија), по што бил спроведен до Полициската станица 

во Табановце и му бил извршен личен претрес. Во записникот за личниот 

претрес било внесено дека кај апликантот биле пронајдени мобилен телефон, 

пасош, лична карта и дозвола за носење на оружје (според странките во 

постапката, бил пронајден и пиштол, но не бил внесен во записникот). 

Апликантот, кој бил врзан со лисици и пренесен во Полициската станица во 

Куманово од страна на УБК, успеал да стапи во контакт со својот адвокат на 

неговиот мобилен телефон.
229

 

Што се однесува до настаните за време на полициското задржување, 

апликантот во 02:00 часот на 7.8.2003 година, потпишал записник во кој се 

откажал со своето право на адвокат. Притоа, немало записник за 

испитувањето, а апликантот тврдел дека бил испитуван за работата на 

неговите претпоставени (еден од извршните директори на Компанијата О.), за 

определени членови на опозициска политичка партија и определени познати 

новинари. Потоа, неговите лични работи му биле вратени и бил пуштен во 

09:00 часот.
230

 

 Апликантот на 7.8.2003 година го известил МВР за наводното 

незаконито лишување од слобода, а на 3.11.2003 година го известил и 

Секторот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи, 

по што неколку дописи биле разменети помеѓу апликантот и Секторот. 

Секторот во записникот од 3.3.2004 година забележал дека лишувањето од 

слобода на апликантот и неговото задржување биле во согласност со законот. 

Поради мали грешки во записникот за личниот претрес, Секторот предложил 

одговорните полициски службеници да бидат парично казнети и опоменати. 

Овие наоди биле повторени и во одговорот од 22.3.2004 година, упатен до 

апликантот, со тоа што не било дадено објаснување за лишувањето од 

слобода.
231

 

 Апликантот на 7.8.2003година побарал од истражниот судија во 

Основниот суд во Куманово, да ја испита законитоста на неговото лишување 

од слобода. Во барањето тврдел дека бил лишен од слобода незаконито, дека 

не бил информиран за причините за лишувањето од слобода, дека неговиот 

адвокат бил спречен да присуствува на неговото испитување и дека 

лишувањето од слобода било извршено без судска наредба. Бидејќи 

истражниот судија во периодот помеѓу 15.10.2003 и 12.1.2004 бил на 

                                                           
229 Види: Лазороски против Македонија, параграфи од 6 до 8. 
230 Види: Ibid, параграф 9. 
231 Види: Ibid, параграфи 10 и 11. 
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боледување, на 4.2.2004 година побарал од Министерството за внатрешни 

работи да му ги достави документите во врска со лишувањето од слобода на 

апликантот. Во одговорот од 20.2.2004 година, МВР укажало дека 

лишувањето од слобода било наредено врз основа на сомневање дека 

апликантот бил вклучен во трговија со оружје, дека бил пуштен откако било 

утврдено дека не постојат докази во прилог на ваквите наводи, и дека ја 

поседувал потребната дозвола. Потоа, истражниот судија побарал 

дополнителни писмени докази од МВР (23.6.2004 и 21.9.2004 година), кои му 

биле доставени на 29.9.2004 година.
232

 

По пет ургенции од страна на апликантот постапката да биде забрзана, 

а темелејќи се на информации добиени од МВР како и од записниците, 

истражниот судија на 16.2.2005 година утврдил дека апликантот бил законито 

лишен од слобода поради сомневање за трговија со оружје. Понатаму, утврдил 

дека апликантот се откажал од правото на адвокат (што било констатирано во 

записникот од 7.8.2003 година), а кој апликантот го потпишал. Воедно, 

апликантот бил советуван дека може во рок од два дена да поднесе жалба до 

тричлениот Кривичен совет на Основниот суд во Куманово. Апликантот 

поднел жалба на 16.2.2005 година, и образложил дека бил лишен од слобода 

спротивно на членот 5 од ЕКЧП и спротивно на важечката регулатива (тврдел 

дека бил лишен од слобода без судска наредба, истражниот судија не успеал 

да ги испита основите за неговото лишување од слобода, не бил поканет од 

страна на истражниот судија да презентира аргументи во своја корист, 

постоеле сведоци кои можеле да сведочат за околностите под кои бил лишен 

од слобода). Но, на 18.2.2005 година Советот ја отфрлил жалбата (не 

пронашол причина да се посомнева во утврдените факти; одлучил дека 

лишувањето од слобода било законито и имало за цел да го идентификува, да 

го провери неговото алиби и да собере потребни информации; забележал дека 

апликантот бил информиран за правата и за причината за лишувањето од 

слобода, т.е. постоело основано сомнение дека сторил кривично дело 

„трговија со оружје―). Против апликантот не била поведена постапка.
233

 

Еден дел од пресудата за овој случај, ЕСЧП ја посветил на домашната 

регулатива, како и на одредбите од ЕКЧП за кои апликантот укажал дека биле 

повредени (членот 5 ставови 1, 2 и 3). Потоа, едногласно ги донел следниве 

одлуки: 

1. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос на членот 5 став 1(б) и 

став 2 и членот 6 став 1 од ЕКЧП, а другиот дел на апликацијата била 

прогласена за недопуштена; 

Тргнувајќи од спротивставените укажувања (РМ - апликантот не 

ги искористил сите ефикасни домашни правни средства како што 

било барањето за надоместок на штета; апликант - барањето во 

неговиот случај би било неефикасно имајќи го предвид исходот на 

постапката), ЕСЧП констатирал дека правното средство кое 

апликантот го искористил можело да укаже на неговата изјава 

                                                           
232 Види: Ibid, параграфи од 12 до 14. 
233 Види: Ibid, параграфи од 15 до 18. 
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дека ноќното задржување од 6 до 7 август 2003 година било 

незаконито, односно не било потребно да поднесе и барање за 

надоместок на штета кое, исто така, можело да доведе до заклучок 

дека задржувањето било незаконито. Оттука, ЕСЧП го одбил 

приговорот на Владата, а апликацијата ја прогласил за 

допуштена.
234

 

2. Сметал дека има повреда на членот 5 став 1 (в) и 2 од ЕКЧП; 

Од доставените списи на предметот, ЕСЧП не можел да 

констатира зошто апликантот бил под сомневање дека бил 

вклучен во извршување на некое наводно кривично дело. Затоа, 

ЕСЧП повторил дека фактите кои предизвикуваат сомневање не 

треба да се на исто ниво како и фактите неопходни да ја оправдаат 

осудата, па дури и подигнувањето на обвинение. Во постапката 

пред ЕСЧП, Владата не презентирала никакви материјали кои би 

довеле до убедување дека треба да се извлече поинаков заклучок, 

односно дека апликантот бил вклучен во трговија со оружје. 

Според ЕСЧП, „оперативните индикации― на УБК во отсуство на 

каква било изјава, информација или конкретна пријава, не можеле 

да се сметаат како доволни за да ја оправдаат „разумноста― на 

сомневањето на кое се темелело лишувањето од слобода и 

задржувањето на апликантот. Односно, ЕСЧП заклучил дека има 

повреда на членот 5 став 1 од ЕКЧП затоа што лишувањето од 

слобода на апликантот не претставува законито лишување 

засновано на „разумно сомневање― дека тој сторил кривично 

дело.
235

 

Понатаму, ЕСЧП утврдил дека постои повреда на членот 5 став 2 

од ЕКЧП, односно во отсуство на какви било докази, не бил 

убеден дека апликантот бил информиран за причините поради кои 

бил лишен од слобода (ниту еден од записниците доставени од 

Владата не укажал дека апликантот бил информиран за причините 

за лишувањето од слобода; не постоел записник за испитувањето 

на апликантот додека траело полициското задржување; не 

постоеле други докази како, на пример, изјава на некој од 

службениците кој учествувал во лишувањето од слобода и сл.).
236

 

Што се однесува до другите повреди на членот 5 став 1 од ЕКЧП, 

на кои се жалел апликантот, ЕСЧП ги оценил како очигледно 

неосновани и ги отфрлил. Апликантот се жалел дека бил лишен од 

слобода без судска нарадба, но ЕСЧП нотирал дека апликантот 

бил лишен од слобода врз основа на членот 188 став 2 од ЗКП 

(дозволува лишување од слобода без судска наредба), а посочил и 

на членот 12 од Уставот на Република Македонија (предвидува 

дека ограничувањето на слободата може да биде и „во случаи и во 

                                                           
234 Види повеќе: Ibid, параграфи од 33 до 40. 
235 Види повеќе: Ibid, параграфи од 41 до 49. 
236 Види повеќе: Ibid, параграфи од 50 до 54. 
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постапка утврдена со закон―). Понатаму, апликантот се жалел 

дека бил спречен да се советува со адвокат, и дека бил принуден 

да го потпише записникот од 7.8.2003 година, под закана дека 

нема да го пуштат на слобода. Но, ЕСЧП оценил дека апликантот 

кога го потпишал полицискиот записник се откажал од правото за 

пристап до адвокат, односно не ставил никаков коментар или 

резерва кои би ги потврдиле неговите наводи. Исто така, не 

приговарал на содржината на записникот, освен што тврдел дека 

се согласил да се откаже од правото на адвокат под закана од 

полицијата. На крајот, ЕСЧП уочил дека не биле поднесени какви 

било докази кои би ги потврдиле неговите наводи дека 

откажувањето било направено под закана и присилба од 

полицијата.
237

 

3. Сметал дека има повреда на членот 6 став 1 од ЕКЧП во однос на тоа 

дека постапката не била контрадикторна; 

4. Сметал дека нема повреда на членот 6 став 1 од ЕКЧП во однос на 

должината на постапката.
238

 

На крај, ЕСЧП ја задолжил Република Македонија да му исплати на 

апликантот 2.000 евра надоместок за нематеријална штета, 180 евра 

надоместок за трошоци и такси, а другиот дел од барањето за правичен 

надоместок го отфрлил.
239

 

 

5.3.3.2. Случај Трајче Стојановски против Македонија 

Во групата на пресуди во кои ЕСЧП утврдил дека Република 

Македонија го повредила членот 5 спаѓа и пресудата за случајот Трајче 

Стојановски против Македонија. Постапката била иницирна со 

апликацијата (бр. 1431/03), поднесена од Трајче Стојановски (македонски 

државјанин, роден во 1973 година, живее во Штип, глувонем). Оваа пресуда е 

втора по датумот на донесување (22.10.2009 година), иако апликацијата е прва 

по датумот на поднесување (18.12.2002 година). Апликантот, кој пред ЕСЧП 

бил застапуван од адвокат од Штип, тврдел дека неговото континуирано 

држење во психијатриска болница, повеќе не било оправдано во согласност со 

членот 5 став 1 (д) од ЕКЧП.   

Во пресудата, ЕСЧП се осврнал на осудата на апликантот и неговото 

сместување во душевната болница, како и на претходното преиспитување на 

задржувањето на апликантот во болницата. Имено, Основниот суд во Штип на 

10.7.1998 година на апликантот му изрекол мерка за безбедност на 

неопределено време „задолжително психијатриско лекување и чување во 

здравствена установа― поради сторување на „тешка телесна повреда― и 

„загрозување со опасно орудие при тепачка или караница―. Имено, на 

23.10.1995 година се случил инцидент во судската зграда помеѓу И., татко на 

апликантот, и Д., кои како странки биле повикани на расправа во судот тој 

                                                           
237 Види повеќе: Ibid, параграфи од 55 до 60. 
238 За одлуката бр. 3 и бр. 4, види во делот од Извештајот посветен на членот 6. 
239 Види повеќе: Ibid, параграфи од 82 до 92. 
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ден. Апликантот се вмешал во караницата и го соборил на земја Д., при што Д. 

претрпел тешки телесни повреди и добил крвавење во мозокот, а како 

последица на падот седум дена подоцна починал. Апликантот неколку пати го 

удрил и судијата, но бил спречен да повреди и трето лице. Судот утврдил дека 

апликантот бил со „блага ментална ретардација―, и оценил дека е агресивен и 

опасен за јавноста, особено за селаните кои често пати ги напаѓал. Биле 

изготвени две медицински вештачења од страна на тројца вештаци-

психијатри, кои потврдиле дека апликантот е ментално болен и дека има 

потреба од медицински третман во специјализирана психијатриска болница. 

Одлуката веднаш била извршена, а апликантот бил сместен во 

Невропсихијатриската болница „Негорци―.
240

 

Болницата на 28.10.1999 година му предложила на Првостепениот суд 

да ја измени мерката за безбедност и да го ослободи апликантот под услов да 

продолжи со задолжително лекување на слобода. Предлогот бил заснован на 

неколку аргументи, а воедно бил поддржан од јавниот обвинител. Исто така, и 

сестрата на апликантот на 16.6.2000 година побарала Судот да одлучи по 

предлогот на болницата, а кон барањето приложила петиција потпишана од 

над 70 селани (во петицијата било укажано дека апликантот никогаш не бил 

опасен и бил прифатен во селото). Но, судечкиот суд го одбил предлогот на 

болницата, темелејќи се на полициско известување, според кое апликантот 

неколку пати излегувал од болницата, а неговите посети на селото од страна 

на локалните жители биле доживувани како закана и опасност. Полицијата, 

исто така, се осврнала на инцидентот од 1.1.2001 година во кој бил вклучен 

апликантот и синот на Д.
241

 

Болницата на 3.4.2003 година доставила нов предлог со слични основи 

како и претходниот, а со цел побрзо и поефикасно ресоцијализирање и 

реинтегрирање на апликантот, кој бил префрлен во отвореното одделение на 

болницата. И овој предлог бил поддржан од јавниот обвинител. Апликантот, 

кој бил застапуван од адвокат, на 25.4.2003 година го известил Судот дека 

неговиот татко има намера да го промени живеалиштето и дека поради тоа 

некаде купил и стан. Но, Судот на 20.11.2003 година го одбил предлогот на 

болницата, темелејќи ја одлуката на полицискиот извештај од 13.10.2003 
година (Полицијата го доставила извештајот по барање на Судот од 24.9.2003 
година, односно полицијата требало да провери дали апликантот 

предизвикувал проблеми додека престојувал во селото и дали претставувал 

закана за локалното население).
242

 

Апликантот ја обжалил судската одлука (9.2.2004), потенцирајќи дека 

вештото мислење на болницата и одговорниот медицински службеник кои се 

грижеле за него, се единствениот релевантен доказ за Судот. Воедно, тврдел 

дека во случај на сомнеж во валидноста на болничкото мислење, Судот 

требало да побара алтернативно медицинско вештачење. И оваа жалба била 

                                                           
240 Види: Трајче Стојановски против Македонија, параграфи 7 и 8. 
241 За овој инцидент, како и за другата петиција, види повеќе: Ibid, параграфи  7 и 8. 
242 Повеќе информации за целокупното постапување по вториот предлог на болницата, особено 

за содржината на полицискиот извештај, види: Ibid, параграфи од 12 до 15. 
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поддржана од јавниот обвинител. Сепак, Апелациониот суд во Штип ја одбил 

жалбата и навел дека предлогот на болницата е ирелевантен затоа што не го 

обврзува судот, и на крајот заклучил дека апликантот неколку пати бегал од 

болницата и дека претставувал закана за околината, поради што било 

премногу рано да се смета за подобен за пуштање на слобода.
243

 

ЕСЧП се осврнал и на тековната положба на апликантот, како и на 

повторното неуспешно барање на болницата за замена на задолжително 

психијатриско лекување со условен отпуст (од 7.11. 2008 година), што било 

придружено со одземање на деловната способност и назначување на старател 

(бидејќи татко му повеќе не можел да се грижи за него). На јавниот претрес 

одржан на 27.11.2008 година, и по консултирање на двајца доктори од 

болницата и претставникот на Центарот за социјална работа, судечкиот суд не 

нашол лице кое би било соодветно да се назначи за старател на апликантот 

доколку тој биде ослободен.
244

 

По разгледување на околностите на случајот, ЕСЧП едногласно ја 

донел одлуката, односно: 

1. Сметал дека има повреда на членот 5 став 1(д) од ЕКЧП; 

ЕСЧП бил уверен дека задржувањето на апликантот во болницата 

прераснало во  „лишување на слободата― во смисла на членот 5 

став 1 од ЕКЧП. Понатаму, забележал дека задржувањето на 

апликантот зависело од „осудата од страна на надлежен суд―. 

Затоа ЕСЧП нотирал дека нема сомнеж дека лишувањето од 

слобода, првично, треба да се третира како „законско 

задржување― во смисла на членот 5 став 1(а) од ЕКЧП. Но, 

специфичните карактеристики на случајот, а особено причините 

поради кои домашните судови го продолжувале задржувањето на 

апликантот, ја довеле во прашање континуираната примена на 

членот 5 став 1(а). ЕСЧП забележал дека преиспитувањето на 

оправданоста на мерката од 2003 година не се однесувало на 

осудата на апликантот од 1998 година, туку било фокусирано на 

неговата ментална состојба со осврт на интересот на јавноста, ако 

тој се ослободи. ЕСЧП утврдил дека во 2003 година кога се 

преиспитувала оправданоста на мерката, немало никаква 

причинска врска помеѓу осудата на апликантот и неговото 

задржување. Исто така, за странките не било спорно дека 

законитоста на задржувањето на апликантот, потпаѓа под 

утврдувањето на основите од членот 5 став 1(д) од ЕКЧП, така 

што ЕСЧП морал да утврди дали барањата од членот 5 став 1(д) 

биле исполнети.
245

 

При оцената, ЕСЧП потенцирал минимум три услови за законито 

задржување на поединецот врз основа на ментална болест од 

                                                           
243 За напуштањето на болницата без согласност, како и за одлучувањето на Апелациониот суд 

во Штип, види повеќе: Ibid, параграфи од 16 до 19. 
244 ЕСЧП немал информации дали апликантот поднел жалба против ваквата одлука. За 

тековната положба на апликантот, види повеќе: Ibid, параграфи од 16 до 19. 
245 Види повеќе: Ibid, параграфи од 27 до 30. 
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членот 5 став 1(д) од ЕКЧП, и тоа: менталното растројство мора 

да биде утврдено од страна на надлежна власт врз основа на 

објективно медицинско вештачење; менталното растројство мора 

да биде од вид или степен што ќе наложува задолжително 

задржување; и валидноста на континуираното задржување мора да 

зависи од опстојувањето на таквото растројство. Понатаму, ЕСЧП 

се осврнал на предлогот на болницата од 2003 година за 

отпуштање на апликантот под услов да биде подложен под 

задолжителен психијатриски надзор (кој бил соодветно 

аргументиран), и сметал дека предлогот бил направен за да се 

обезбеди условно отпуштање на апликантот затоа што неговото 

ментално растројство повеќе не ги исполнувало вториот и/или 

третиот услов. Но, домашните судови го одбиле предлогот (врз 

база на полициските информации за однесувањето на апликантот 

надвор од болницата и на перцепцијата на локалните жители за 

него), укажувајќи дека мислењето на болницата за нив не е 

обврзувачко.  

ЕСЧП нотирал дека преиспитувањето на оправданоста на мерката 

од 2003 година не открило некакви објективни знаци дека 

апликантот претставувал закана или опасност за заедницата. 

Разгледувајќи ги околностите на случајот, ЕСЧП не бил убеден 

дека домашните судови утврдиле дека менталното растројство на 

апликантот било од вид или степен што наложува задолжително 

задржување, или дека валидноста на задржувањето произлегува 

од опстојувањето на таквото растројство,односно континуираното 

задржување на апликантот било очигледно диспропорционално со 

неговата душевна состојба во тоа време. Поради тоа, ЕСЧП 

оценил дека континуираното задржување на апликантот во 

болницата врз основа на преиспитувањето на оправданоста на 

мерката од 2003 година, не се покажало како неопходно со оглед 

на околностите, и затоа било неоправдано во смисла на членот 5 

став 1(д) од ЕЧКП.
246

 

Воедно, ја задолжил Република Македонија да му исплати на 

апликантот 1.500 евра, зголемени за кои било такси што може да се наплатат, 

како нематеријална штета; 1.540 евра, намалени за 850 евра кои Советот на 

Европа ги исплатил како надоместоци и трошоци за правна помош, а 

зголемени за кои било такси што може да се наплатат; додека другиот дел од 

барањето за правичен надоместок го отфрлил.
247

 

 
 
 

 

 

                                                           
246 Види повеќе: Ibid, параграфи од 31 до 37. 
247 Види повеќе: Ibid, параграфи од 38 до 48. 
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5.3.3.3. Случај Митрески против Македонија 

Третата апликација против Република Македонија за повреда на 

членот 5 од ЕКЧП (бр. 11621/09), била поднесена на 20.2.2009 година од 

страна на македонскиот државјанин Симе Митрески (роден на 1982 година; 

живее во Кичево). Се работи за случајот Митрески против Македонија, во 

кој апликантот бил застапуван од двајца адвокати од Охрид, а тврдел дека 

првичното решение со кое му бил определен куќен притвор, било заменето со 

решение за притвор во постапка која не била контрадикторна, како и без 

одржување на усна седница. 

Според околностите на случајот, истражниот судија од Основниот суд 

во Гостивар на 13.2.2009 година го испитал апликантот, кој бил застапуван од 

бранител (претходно, на 12.2.2009 година во 11:30 часот апликантот бил 

лишен од слобода и бил задржан во Полиција). Иако била започната истрага 

за основано сомневање за изнуда на пари од малолетник, истражниот судија 

го одбил барањето на јавниот обвинител за определување притвор на 

апликантот, и наместо тоа, определил куќен притвор во траење од 30 дена (да 

остане во својот дом и да се воздржи од употреба на какви било средства за 

комуникација; пасошот му бил одземен. Полицијата имала наредба два пати 

дневно да го проверува дали е дома). Судијата сметал дека постои основано 

сомневање дека апликантот го сторил кривичното дело, но со оглед на 

неговата неосудуваност и семејни околности, оценил дека куќниот притвор 

(определен врз сите основи од членот 199 од ЗКП), е поповолен во однос на 

притворот. Решението му било предадено на апликантот и неговиот бранител 

во 17:00 часот. Апликантот не го обжалил решението, но затоа јавниот 

обвинител на 13.2.2009 година во 19:00 часот поднел жалба укажувајќи дека 

истражниот судија не дал доволно причини кога одбил да го притвори 

апликантот, и дека не проверил дали куќниот притвор би бил ефикасно 

мониториран.
248

  

Кривичниот совет од тројца судии на 14.2.2009 година, одлучувајќи на 

нејавна седница, ја уважил жалбата и го заменил решението за куќен притвор 

со решение за притвор (имајќи ја предвид тежината на делото и начинот на кој 

било сторено, одлучил дека мерката куќен притвор не била соодветна). 

Советот утврдил дела постоела опасност апликантот да ја попречи истрагата, 

особено преку вршење на притисок врз сведоците кои сé уште не биле 

сослушани, како и врз жртвата, која како малолетна била ранлива. Оваа 

одлука му била доставена на апликантот на пладне, а притоа не била 

поднесена жалба. Но, истражниот судија на 26.2.2009 година ја укинал 

одлуката на советот за притвор и наредил 30 дена куќен притвор со истите 

мерки за обезбедување присуство, затоа што не утврдил оправдување за 

континуираниот притвор, а истрагата веќе била завршена. Со оглед на 

наредените придружни мерки, не постоела веројатност за повторување на 

делото или попречување на правдата преку влијаење врз други сведоци, ако 

имало такви.
249

 

                                                           
248 Види повеќе: Митрески против Македонија, параграфи 6 и 7. 
249 Види повеќе: Ibid, параграфи 8 и 9. 
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Советот на 27.2.2009 година ја одбил жалбата на јавниот обвинител, 

оценувајќи дека куќниот притвор и придружните мерки се соодветни да го 

обезбедат присуството на апликантот во текот на судењето. Советот, 

одлучувајќи во прв степен, поради истата цел во два наврата го продолжувал 

куќниот притвор на апликантот (26.3. и 24.4.2009 година), повикувајќи се на 

тежината на делото и на потенцијалната казна. Апелациониот суд во Гостивар 

одлуките со кои ги одбил жалбите на апликантот ги донел на 23.4. и 20.5.2009 
година. Подоцна, судечкиот суд апликантот го прогласил за виновен за изнуда 

и го осудил на една година и шест месеци казна затвор, со тоа што му го 

продолжил куќниот притвор до завршувањето на кривичната постапка.
250

  

Имајќи ги предвид наводните повреди на ЕКЧП (повикувајќи се на 

членовите 5, 6 и 13 од ЕКЧП, апликантот се жалел дека Советот не навел 

причини за неговиот притвор и дека подоцнежната одлука од 14.2.2009 година 

била донесена на нејавна седница по жалба на јавниот обвинител, која, пак, не 

му била доставена), ЕСЧП едногласно одлучил на следниов начин: 

1. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос на наводната повреда на 

принципот на еднаквост на оружјата и отсуството на усна седница пред 

Советот, а другиот дел на апликацијата ја прогласил за недопуштена; 

Разгледувајќи ги наводите на Владата (апликантот не ги 

искористил сите ефективни домашни правни лекови, иако бил 

застапуван од адвокат) и апликантот (ги оспорил приговорите на 

Владата како ирелевантни за наводите во апликацијата), ЕСЧП 

оценил дека жалбите во однос на одлуката на Советот од 

14.2.2009 година треба да се прогласат за допуштени, односно 

дека истите не се очигледно неосновани во смисла на членот 35 

став 3 од ЕКЧП.
251

  

2. Сметал дека има повреда на членот 5 став 4 од ЕКЧП во однос на 

принципот на еднаквост на оружјата и отсуството на усна седница пред 

Кривичниот совет; 

Во однос на наводите на апликантот дека постапката водена пред 

Советот го повредила принципот на еднаквост на оружјата 

(жалбата на јавниот обвинител не му била доставена, поради што 

не можел да побара од Советот да го извести за датумот на 

седницата), Владата одговорила дека постапката била водена во 

согласност со членот 5 од ЕКЧП (но, потврдила дека жалбата на 

јавниот обвинител од 13.2.2009 година не му била доставена на 

апликантот), а се повикала и на членот 200 став 8 од ЗКП 

(апликантот не побарал да биде известен за датумот, а Советот 

немал обврска да ги известува странките).
252

 

При оценувањето, ЕСЧП потсетил дека во постапка во која се 

испитува жалба против одлука за притвор, мора да биде 

гарантирана еднаквоста на оружјата помеѓу странките, јавниот 

                                                           
250 Види повеќе: Ibid, параграфи од 10до 12. 
251 Види повеќе: Ibid, параграфи од 18 до 25. 
252 Види повеќе: Ibid, параграфи од 26 до 28. 
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обвинител и притвореното лице. ЕСЧП нотирал дека јавниот 

обвинител поднел жалба против одлуката на истражниот судија од 

13.2.2009 година со која апликантот бил ставен во куќен притвор, 

но недоставувањето на жалбата до апликантот претставува 

пропуст кој го спречил апликантот ефикасно да учествува во 

постапката пред Советот. Понатаму, Советот одлучувал на 

затворена седница. ЕСЧП забележал дека апликантот бил испитан 

од страна на истражен судија, така што во принцип не би требало 

тој повторно да биде испитан пред втората инстанца. Имајќи 

предвид дека Советот го заменил првичниот куќен притвор, како 

полесна мерка за обезбедување присуство, со ефективен притвор 

(односно била променета природата и местото на притворање, од 

приватен дом во јавна институција, а воедно и значително се 

промениле условите на притворање), ЕСЧП сметал дека одлуката 

на Советот од 14.2.2009 година треба да се смета како нова одлука 

за притвор, различна од првичниот куќен притвор, што повлекува 

дека на апликантот требало да му биде дадена можноста усно да 

ги претстави своите аргументи пред Советот. Бидејќи не знаел за 

жалбата на јавниот обвинител, апликантот не бил во можност да 

го искористи правото од членот 200 став 8 од ЗКП. Според тоа, 

ЕСЧП утврдил повреда на членот 5 став 4 од ЕКЧП по двата 

основа.
253

 

Исто така, ЕСЧП сметал дека утврдувањето на повреда на членот 5 

став 4 од ЕКЧП самото по себе претставува доволен правичен надоместок во 

поглед на каква било нематеријална штета која ја претрпел апликантот 

(побарал 5.000 евра по основа на нематеријална штета), и ја задолжил 

Република Македонија на апликантот да му исплати 765 евра како 

надоместоци и трошоци, а зголемени за кои било такси што може да се 

наплатат. Другиот дел од барањето за правичен надоместок, ЕСЧП го 

отфрлил.
254

  

 
5.3.3.4. Случај Василкоски и други против Македонија 

Триесет и осум македонски државјани, и тоа Никола Василкоски, 

Зоран Божиновски, Трифун Лазаревски, Иљир Реџепи, Мухамед Сеид Караџа, 

Јетљум Пожарани, Ленка Јовановска, Звонко Панковски, Перица 

Димитриевски, Фатмир Амзи, Снежана Трајановска, Џемаил Даути, Панче 

Димитриески, Наум Михајловски, Митре Кировски, Гордана Додевска, Роберт 

Јордaнов, Звонко Ников, Горан Наутлиев, Мелита Мијакова, Шпенд Османи, 

Фаредин Камбери, Славјанка Ангелова, Ристо Кирков, Митре Петров, 

Љубомир Бундалевски, Живко Угриноски, Веса Петровска, Мехмед Асани, 

Меваип Љоки, Африм Сулејман, Агим Стафаи, Ибраим Алими, Звонко 

Бојаровски, Драган Тричковски, Дритан Саити, Гани Кадрија и Миодраг 

Давчески на 20.5.2008 година пред ЕСЧП поднеле апликација (бр. 28169/08), 

                                                           
253 Види повеќе: Ibid, параграфи од 29 до 32. 
254 Види повеќе: Ibid, параграфи од 33 до 40. 
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позната како Василкоски и други против Македонија. За разлика од 

претходните случаи, апликантите биле застапувани од адвокат од Скопје, но и 

од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. Тие 

особено тврделе дека нивниот континуиран притвор не бил оправдан со 

конкретни и доволни причини. Нивната апликација се темелела на членот 5 

ставот 1(в), и ставовите 3 и 4 од ЕКЧП, односно немало правни основи за 

нивното притворање, кое според тоа било незаконито, дека домашните судови 

употребувајќи стереотипни формулации, не дале конкретни и доволни 

причини за нивното притворање, и дека жалбената постапка по однос на 

нивниот притвор била неефикасна (во контекст на последново, се повикале на 

членот 13 од ЕКЧП).
255

 

Апликантите, кои биле родени помеѓу 1947 и 1985 година, а живееле 

во разни градови во Република Македонија, биле инкасанти на наплатни 

рампи или раководители во Јавното претпријатие за патишта. Некои од 

апликантите на 18.11.2007, а некои на 24.11.2007 година, биле задржани во 

повеќе полициски станици во Скопје, поради сомневање за злоупотреба на 

службената положба и овластување т.е. дејствувајќи како организирана група 

помеѓу април и ноември 2007 година неовластено присвоиле повеќе од 

5.000,000 евра од патарини. Апликантите(19.11.2007/25.11.2007) биле 

изведени пред истражен судија на Основниот суд - Скопје 1 во Скопје, кој 

откако усно ги испитал, со две посебни решенија од 20 и 26.11.2007 година, 

започнал истрага и им определил притвор. Решенијата се темелеле на 

основите од членот 199 од ЗКП (опасност од бегство, повторување на делото и 

попречување на истрагата), на тежината на делото и на пропишаната казна, 

како и на фактот дека апликантите дејствувале како добро организирана 

група. Девет апликанти, а и други осомничени, поднеле жалба против 

решението за определување на притвор, и побарале негова замена со полесни 

мерки за обезбедување присуство. Притоа навеле повеќе околности за замена 

на мерката, и укажале дека истражниот судија пропуштил да посочи 

конкретни причини за оправдување на притворот за секој од нив посебно. 

Кривичниот совет (член 22 став 6 од ЗКП), ги одбил жалбите поднесени од 

двајца апликанти, а за другите жалби до ЕСЧП не биле доставени докази како 

што било одлучено.
256

 

Кривичниот совет на 18 и 21.12.2007 година го продолжил притворот 

на апликантите за 30 дена врз трите основи од членот 199 од ЗКП (опасноста 

од бегство била оправдана со тежината на обвинението и пропишаната казна, 

а десет апликанти не поседувале имот, ниту, пак, имале семејства во 

Република Македонија). 18 апликанти поднеле жалби поради недостатокот на 

основи и побарале притворот да се замени со полесна мерка, а во прилог 

доставиле докази за лоша здравствена состојба, копии од патни исправи и 

уверенија дека поседуваат имот. Некои апликанти побарале и да бидат 

пуштени на слобода со положување гаранција. Но, Апелациониот суд во 

Скопје ги одбил жалбите на 31.12.2007 и 4.1.2008 година и го потврдил 

                                                           
255 Види: Василкоски и други против Македонија, параграф 36. 
256 Види повеќе: Ibid, параграфи од 5 до 9. 
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решението за притвор. Само за едно лице - З. Пановски, кој доставил заверена 

копија од решението од неговиот работодавец дека бил отпуштен од работа, 

Судот ја исклучил можноста за повторување на делото од листата на основи за 

притвор, но не ги прифатил како доказ незаверените копии од решенијата за 

отказ од работа поднесени од другите апликанти давајќи соодветно 

образложение.
257

 

Советот на 16 и 21.1.2008 година го продолжил притворот за 30 дена, 

врз сите основи специфицирани во членот 199 од ЗКП (опасност од бегство, 

повторување на делото и попречување на истрагата), на што се пожалиле 16 

апликанти и побарале да бидат ослободени. Апелациониот суд во Скопје на 

28.1 и 1.2.2008 година одлучил делумно во корист на апликантите кои се 

жалеле и кои презентирале оригинали или заверени копии од решенијата на 

работодавецот за отказ. Така што „можноста за повторување на делото― 

повеќе не била основа за продолжување на нивниот притвор. Судот по свое 

видување и потпирајќи се на членот 397 од ЗКП, за сите обвинети ја искучил 

основата попречување на истрагата од листата на основи за нивно притворање 

(обвинетите не можеле повеќе да влијаат врз сослушувањето на заштитените 

сведоци и гледањето на ДВД, кои останале како посебни истражни мерки), но 

потврдил дека и понатаму останува можноста за опасност од бегство 

(сериозноста на делото и пропишаната казна).
258

 

Јавниот обвинител на 15.2.2008 година, поднел обвинителен акт 

против сите обвинети вклучително и апликантите, а истиот ден Кривичниот 

совет делумно го прифатил барањето на јавниот обвинител за продолжување 

на притворот (опасност од бегство, со оглед на тежината и природата на 

делата и пропишаната казна). Одлуката која била обжалена од осум обвинети, 

вклучувајќи и пет апликанти (навеле дека Советот не дал доволно причини во 

поткрепа на постоењето опасност од бегство, тргнувајќи од семејната 

состојба, здравствената состојба, претходната кривична неосудуваност и 

одземените пасоши на некои од нив), била потврдена од Аплеациониот суд во 

Скопје на 6.3.2008 година (опасноста од бегство била оправдана поради 

тежината на обвинението, пропишаната казна и начинот на извршување на 

делото).
259

 

Со посебни решенија донесени помеѓу 703 и 1.4.2008 година, четири 

апликанти биле ослободени, од кои на двајца апликанти (Мехмед Асани и 

Митре Кировски) им била определена гаранција, а другите двајца (Ленка 

Јовановска и Славјанка Ангелова) имале обврска редовно да се јавуваат во 

судот (одлуките биле по посебни барања поднесени од апликантите за замена 

на притворот со полесна мерка за обезбедување присуство). На другите 

апликанти, Советот на 15.3.2008 година им го продолжил притворот за 30 

дена (повторно опасноста од бегство била оправдана поради тежината на 

обвинението и пропишаната казна), на што се пожалиле четворица обвинети, 

вклучувајќи и двајца апликанти (Советот не дал доволно причини во поткрепа 

                                                           
257 Види повеќе: Ibid, параграфи 10 и 11. 
258 Види повеќе: Ibid, параграфи од 12 до 14. 
259 Види повеќе: Ibid, параграфи од 15 до 17. 
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на постоењето опасност од бегство) и укажале дека нема да се кријат, дека 

нивниот идентитет бил познат и дека редовно ќе се јавуваат пред судот. 

Апелациониот суд во Скопје ги одбил овие аргументи, ценејќи дека опасноста 

од бегство се темели на природата на делото, тежината на обвинението и 

пропишаната казна.
260

 

Главниот претрес започнал на 7.4.2008 година, при што по 

испитувањето на апликантите, Советот на 15.4.2008 година го прифатил 

предлогот на јавниот обвинител и го заменил притворот со куќен притвор за 

сите апликанти, освен за Никола Василкоски, Љоки Меваип, Агим Стафаи, 

Драган Тричковски и Горан Наутлиев, кои останале во притвор. Кога 

одлучувал, судот се повикал на членот 198 став 2 од ЗКП (притворот треба да 

трае што е можно пократко), а полицијата била обврзана да врши надзор над 

куќниот притвор. Како и во претходните одлуки, притворот на другите 

апликанти бил определен поради опасност од бегство. Само еден апликант 

поднел жалба (Агим Стафаи), која на 8.5.2008 година била одбиена со 

образложение дека Советот дал доволно причини за продолжување на 

неговиот притвор (тежината на обвинението и пропишаната казна укажувале 

дека постои опасност тој да побегне).
261

 

Советот им го продолжил притворот на другите апликанти поради 

претходно наведените причини, за да на 22.5.2008 година по свое сопствено 

видување го заменил решението за притвор со решение со куќен притвор во 

поглед на сите пет апликанти. Куќниот притвор, кој им бил продолжуван 

неколку пати (10.10.2008. 11.11.2008 и 17.11.2008 година), се темелел на 

основи кои се повторувале во решенијата (опасност од бегство, тежина на 

обвинение и пропишана казна). Бидејќи не го почитувале решението за куќен 

притвор, на Никола Василкоски и Горан Наутлиев повторно им бил определен 

притвор. Советот на 28.11.2008 година ги прогласил апликантите за виновни, 

при што на шест апликанти им изрекол казна, а на другите условна осуда. 

Исто така, наредил апликантите да бидат ослободени затоа што повеќе не 

постоела опасност од бегство, дека главниот претрес завршил, а имале и 

постојано живеалиште и семејства во Република Македонија. Апелациониот 

суд во Скопје на јавна седница одржана на 30.11. и 1.12.2009 година ја укинал 

првостепената пресуда и го вратил предметот на повторно судење. Во текот на 

постапката, апликантите поднеле бројни неуспешни барања нивниот притвор 

да биде заменет со полесни мерки за обезбедување присуство, или барале да 

бидат ослободени со положување гаранција.
262

 

Оценувајќи ја апликацијата, ЕСЧП едногласно одлучил на следниов 

начин: 

1. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос членот 5 став 3 од 

ЕКЧП за недостаток на доволни причини за притворање на апликантите, а 

другиот дел на апликацијата за недопуштена; 

                                                           
260 Види повеќе: Ibid, параграфи 18 и 19. 
261 Види повеќе: Ibid, параграфи 20 и 21. 
262 Види повеќе: Ibid, параграфи од 22 до 28. 
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ЕСЧП го отфрлил владиниот приговор дека Мехмед Асани, Ленка 

Јовановска, Митре Кировски и Славјанка Ангелова ги поднеле 

формуларите за апликација по истекот на шесте месеци. Исто 

така, го отфрлил владиниот приговор дека апликантите не ги 

искористиле сите ефективни домашни правни лекови (дека сите 

апликанти не ги обжалиле решенијата на истражниот судија за 

определување притвор, како и оние на Советот со кои притворот 

бил продолжуван).
263

  

Во однос на наводите на апликантите дека притворот бил 

незаконит, ЕСЧП сметал дека домашните судови постапувале во 

рамките на нивните овластувања при одлучувањето и дека ништо 

не укажало дека одлуките биле невалидни или незаконски во 

согласност со домашното право. Односно, ЕСЧП утврдил дека 

притворот на апликантите бил во согласност со барањата од 

членот 5 став 1(в) од ЕКЧП. Затоа, врз основа на членот 35 

ставови 3 и 4 од ЕКЧП го одбил овој жалбен навод на апликантите 

како очигледно неоснован.
264

 

Понатаму, за наводната неефикасност на жалбената постапка 

(член 5 став 4 и член 13 од ЕКЧП), ЕСЧП го одбил овој дел на 

апликацијата како очигледно неоснован врз основа на членот 35 

ставови 3 и 4 од ЕКЧП.
265

 

ЕСЧП, на крајот, заклучил дека наводите на апликантите во однос 

на членот 5 став 3 од ЕКЧП не се очигледно неосновани во смисла 

на членот 35 став 3 од ЕКЧП, и понатаму забележал дека тие не се 

недопуштени по која било друга основа, поради што мора да 

бидат прогласени за допуштени.
266

 

2. Сметал дека има повреда на членот 5 став 3 од ЕКЧП; 

ЕСЧП разгледувајќи ги наводите на апликантите дека домашните 

судови не дале никакви конкретни причини кои би го оправдале 

притворот за секој од нив поединечно, туку едноставно ги 

наведувале законските основи за притвор, без притоа да обезбедат 

конкретно образложение за тоа, особено по однос на „опасноста 

од бегство―, истакнал дека иако висината на казната е релевантен 

елемент во процената на опасноста обвинетиот да побегне, 

потребата за континуирано лишување од слобода не може да се 

проценува од чисто апстрактна точка на гледање, земајќи ја 

предвид само тежината на делото. Процената треба да се темели 

на други бројни релевантни фактори кои може да го потврдат 

постоењето на опасност од бегство, или може да покажат дека 

постоењето на опасност е многу слабо и притворот не може да се 

оправда пред почетокот на судењето. Ниту, пак, продолжувањето 

                                                           
263 Види повеќе: Ibid, параграфи од37 до 46. 
264 Види повеќе: Ibid, параграфи од 47 до 49. 
265 Види повеќе: Ibid, параграфи и 50 и 51. 
266 Види повеќе: Ibid, параграф 52. 
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на притворот може да се користи како замена за казна. Според 

видувањето на ЕСЧП, домашните судови не утврдиле постоење на 

каков било конкретен факт во поткрепа на нивните заклучоци. Не 

била дадена причината зошто последиците и опасноста од бегство 

се сметале за помало зло за апликантите од нивниот континуиран 

притвор. Настрана од едностраното посочување на „имотните и 

семејните состојби на апликантите― и „нивните лични 

карактеристики― во раниот стадиум на притворот, домашните 

судови не посочиле на ниту еден карактеристичен аспект на 

нивниот карактер или однесување со кое би можеле да го 

оправдаат заклучокот дека за секој апликант постоела 

континуирана опасност од бегство. Ниту, пак, се осврнале на 

аргументите на апликантите дека била намалена опасноста од 

бегство. Затоа, останало нејасно зошто тие не сметале дека 

опасноста е отстранета по однос на апликантите чиишто пасоши 

биле одземени или, пак, презентирале факти кои покажале на 

блиски односи со Република Македонија. Дотолку повеќе, што во 

ниту еден момент во постапката, домашните судови во своите 

одлуки не објасниле зошто алтернативите на лишувањето од 

слобода не биле доволни да обезбедат претресот да се одвива во 

соодветниот тек, што во согласност со Владата, главната цел била 

притворот на апликантите. Понатаму, ослободувањето на 

апликантите било наредено врз основа на фактот дека тие имале 

постојано место на живеење и семејства во Република 

Македонија, но овие факти не биле непознати за домашните 

судови во претходните стадиуми на постапката.
267

 

Понатаму, ЕСЧП предочил дека при потврдувањето на притворот 

на апликантите по 15.2.2008 година, домашните судови 

континуирано ја повторувале истата сумарна формулација 

употребувајќи идентична форма на зборови. ЕСЧП добил 

впечаток дека тие имале малку предвид, ако воопшто имале, за 

поединечните околности за секој од апликантите, бидејќи нивниот 

притвор бил продолжуван со заеднички решенија за притвор. 

Практиката на издавање на заеднички решенија за притвор, ЕСЧП 

веќе ја оценил како некомпатибилна со членот 5 став 3 од ЕЧКП, 

ако со нив се дозволува континуиран притвор за група на лица без 

притоа да се даде поединечна процена на основите за притвор за 

секој член на групата. Поради горенаведеното, ЕСЧП сметал дека 

најмалку од 15.2.2008 година, без притоа да се осврнат на 

конкретни факти и потпирајќи се првенствено на тежината на 

обвинението и пропишаната казна, властите го продолжувале 

притворот на апликантите на основи кои, иако „релевантни―, не 

                                                           
267 Види повеќе: Ibid, параграфи од 53 до 62. 
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може да се сметаат за „доволни―, поради што заклучил дека 

постои повреда на членот 5 став 3 од ЕЧКП.
268

  

ЕСЧП сметал дека утврдувањето на повреда на ЕКЧП претставувало 

доволен правичен надоместок за апликантите. Исто така, ја задолжил 

Република Македонија да им исплати на апликантите 2.000 евра како 

надоместоци и трошоци (зголемени за кои било такси што може да се 

наплатат), преку уплата на сметката на Хелсиншкиот комитет за човекови 

права на Република Македонија. Што се однесува до другиот дел од барањето 

за правичен надоместок, ЕСЧП го отфрлил.
269

 

 
5.3.3.5. Случај Ел-Масри против Македонија 

Како што беше укажано во делот од Извештајот посветен на членот 3 

од ЕКЧП, во случајот Ел-Масри против Македонија, покрај другите одлуки, 

ЕСЧП заклучил дека Владата била одговорна за повредата на правата на 

апликантот од членот 5 од ЕКЧП во текот на целиот период на неговото 

заробеништво. Имено, ЕСЧП сметал дека киднапирањето и притворувањето 

на апликантот прераснало во „присилно исчезнување― како што е дефинирано 

во меѓународното право. Иако „присилното исчезнување― на апликантот било 

привремено, тоа имало карактеристики на постојана ситуација на несигурност 

и неодговорност, која се проширила на целиот период од неговото 

заробеништво.
270

 Во суштина, ЕСЧП ги донел следниве одлуки кои се 

однесуваат на членот 5: 

7. Сметал дека притворот на апликантот во хотел во траење од 23 дена бил 

арбитрарен, спротивен на членот 5 од ЕКЧП; 

ЕСЧП нотирал дека не постоела судска наредба за притвор на 

апликантот (која е потребна врз основа на домашното право); 

неговото држење во хотелот не било одобрено од суд; притворот 

не бил поткрепен со какви било записници за притворање (ниту, 

пак, такви документи биле доставени до ЕСЧП); немал пристап до 

адвокат; не му било дозволено да го контактира семејството или 

претставник на германската амбасада; бил лишен од секаква 

можност да биде изведен пред суд за да може да ја оспори 

законитоста на притворањето; непризнаениот и incommunicado 

притвор подразбирал негово целосно препуштање на милоста на 

оние што го држеле. И на крај, за ЕСЧП било целосно 

неприфатливо дека во една држава во која владее правото, лице 

може да биде лишено од слобода во вонредно место за притвор 

кое е надвор од секаква правна рамка, што овој случај бил 

хотелот. ЕСЧП сметал дека неговото притворање во таква 

невообичаена локација ја зголемува арбитрарноста на лишувањето 

од слобода. Затоа, ЕСЧП заклучил дека помеѓу 31.12.2003 и 

23.1.2004 година апликантот бил држен во непризнаен притвор со 

                                                           
268 Види повеќе: Ibid, параграфи од 63 до 65. 
269 Види повеќе: Ibid, параграфи од 66 до 76. 
270 Види повеќе: Ел-Масри против Македонија, параграфи  240 и 241. 
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целосно непочитување на гаранциите од членот 5, што 

претставува особено тешка повреда на неговото право на слобода 

и безбедност. Дополнително, ЕСЧП посочил дека Владата не 

доставила објаснување за притворот на апликантот, ниту, пак, 

какви било документи за да го оправдаат притворањето.
271

 

8. Сметал дека Република Македонија според членот 5 од ЕКЧП е одговорна 

за последователното заробеништво на апликантот во Авганистан; 

ЕСЧП утврдил дека до бараниот стандард на докажување 

апликантот бил предмет на „вонредно предавање―; на 

македонските власти морало да им биде јасно дека со предавањето 

на апликантот на властите на Соединетите Американски Држави, 

тој бил соочен со реален ризик за флангрантна повреда на 

неговите права од членот 5; македонските власти не  успеале да 

постапат во согласност со нивната позитивна обврска за заштита 

на апликантот од притвор спротивен на членот 5; македонските 

власти активно го олесниле неговото подоцнежно притворање во 

Авганистан со тоа што го предале на ЦИА. Затоа, ЕСЧП сметал 

дека одговорноста на тужената држава, исто така, се однесувала и 

на притворот на апликантот помеѓу 23.1. и 28.5.2004 година.
272

 

9. Сметал дека Република Македонија не успеала да спроведе ефикасна 

истрага за наводите на апликантот за арбитрарно притворање, како што 

бара членот 5 од ЕКЧП.  

Имајќи предвид дека ЕСЧП, веќе утврдил дека тужената држава 

не спровела ефикасна истрага за наводите на апликантот за 

малтретирање, поради истите причини утврдил дека не била 

спроведена целесобразна истрага во однос на кредибилните 

наводи на апликантот дека бил арбитрарно држен во притвор. 

Оттука, ЕСЧП сметал дека тужената држава го повредила членот 

5 од ЕКЧП во неговиот процедурален аспект.
273

 

 
5.3.3.6. Случај Велинов против Македонија 

Панчо Велинов (роден 1952, живее во Кочани), на 19.3.2008 година 

поднел апликација против Република Македонија(бр. 16880/08). Апликантот, 

кој бил застапуван од адвокат со практика во Штип, во случајот Велинов 

против Македонија се жалел дека бил лишен од слобода без надоместок на 

штета што било спротивно на членот 5 ставови 1, 2 и 5 од ЕКЧП; постапката 

за надоместок на штета за неговиот притвор траела неразумно долго(член 6) и 

немал ефикасен лек во однос на должината на постапката(член 13).  

Што се однесува до околностите на случајот, Основниот суд во Штип 

на 22.9.2000 година го осудил апликантот за прекршок и му изрекол парична 

казна од 2.000 денари, која требало да ја плати во рок од 15 дена од 

правосилноста на пресудата. Во пресудата бил посочен членот 15 став 1 од 

                                                           
271 Види повеќе: Ел-Масри против Македонија, параграфи 236 и 237. 
272 Види повеќе: Ibid, параграфи 238 и 239. 
273 Види повеќе: Ibid, пара. 242-243. 
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Законот за прекршоци од 1997 година, според кој доколку паричната казна не 

биде платена во посочениот рок, таа ќе се замени со казна затвор (еден ден 

затвор за секои 1.000 денари казна). Пресудата станала правосилна на 

27.9.2001, а судот на 14.11.2001 година му наредил на апликантот да ја плати 

казната (преку писмо кое го примил неговиот син) и на 26.11.2001 година во 

судот да достави доказ за плаќањето. Судијата одговорен за извршување на 

санкции на 7.2.2002 ја заменил паричната казна со дводневна затворска казна. 

Одлуката за затвор на апликантот лично му била доставена на 12.2.2002 

година, а бил информиран дека казната ќе започне да ја издржува од 15.3.2002 

година во затворот во Штип. Затворот, исто така, бил информиран за датумот 

на почеток на издржување на казната затвор.
274

 

Апликантот ја платил паричната казна на 13.2.2002 година, при што во 

уплатницата го навел бројот на домашниот предмет за кој била извршена 

уплатата. Но, не доставил копија од уплатницата до судот. Владата истакнала 

дека апликантот на 28.10.2002 година во неговиот дом бил лишен од слобода, 

и притоа не бил информиран за причините за неговото лишување од слобода. 

Исто така, истакнал дека апликантот навел дека бил информиран за причините 

на 29.10.2002 година. Апликантот бил ослободен од затворот на 29.10.2002 

година, откако доставил копија од уплатницата. На одлуката издадена од 

Затворот во Штип стоело дека апликантот бил ослободен на 29.10.2002 година 

врз основа на добиено известување од Судот дека паричната казна е 

платена.
275

 

Апликантот на 22.11.2002 година се обратил до Министерството за 

правда, за да обезбеди вонсудско спогодување и исплата на 310.000 денари 

како нематеријална штета за неговото, како што тврдел, незаконито лишување 

од слобода. Повикувајќи се на членот 526 од ЗКП од 1997 година, 

Министерството на 10.12.2002 година го одбило барањето на апликантот затоа 

што не доставил никаков доказ дека бил погрешно осуден или лишен од 

слобода. Апликантот поднел граѓанска тужба против Република Македонија 

на 17.1.2003 година, и ја побарал истата сума на пари за нематеријална штета, 

која ја претрпел како резултат на неговото наводно незаконито лишување од 

слобода. Тој тврдел дека на 28.10.2002 година бил лишен од слобода од 

полицијата, без притоа да биде информиран за причините.
276

  

Според Владата, судечкиот суд на 23.3.2007 го препратил барањето на 

апликантот до Јавното правобранителство на одговор, а на 24.4.2007 година 

Судот одредил датум за подготвително рочиште. На првото рочиште од 

23.5.2007 година, апликантот дал изјава, а на второто рочиште од 19.6.2007 
година Судот го одбил тужбеното барање наведувајќи дека дописите од 

14.11.2001 и 12.2.2002 година му биле уредно доставени на апликантот. Што 

се однесува до лишувањето од слобода од полицијата на 28.10.2002 година, 

                                                           
274 Инаку, прекршочната постапка ја повело МВР против апликантот, кој како возач во 

компанијата Б.Е., возел неисправен автобус. Постапката се водела и за компанијата и за 

одговорното лице во компанијата. Види повеќе: Велинов против Македонија, параграфите од 6 

до 9. 
275 Види повеќе: Ibid, параграфи од 10 до 12. 
276 Види повеќе: Ibid, параграфи 13 и 14. 
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според Судот, за време на лишувањето од слобода полициските службеници 

во своите раце ја имале наредбата за приведување, но не му ја предале на 

апликантот, така што тој не бил информиран за причините. Но, според Судот, 

следниот ден во Затворот во Штип бил информиран за причините - неплаќање 

на парична казна. Тогаш, апликантот кажал дека во февруари ја платил 

казната и му се јавил на синот, кој ја донел уплатницата. На крајот, Судот 

забележал дека на 29.10.2002 година, апликантот бил пуштен на слобода од 

Затворот во Штип... и дека еден ден бил затворен во Затворот во Штип. Судот, 

исто така, се осврнал на обидот на апликантот да постигне вонсудско 

спогодување со Министерството и на вештачењето (кое потврдило дека 

апликантот претрпел нематеријална штета - ментална болка и вознемиреност, 

како резултат на лишувањето од слобода). Повикувајќи се на членот 141 од 

Законот за облигационите односи од 2001 година, Судот утврдил дека „...не 

може да се припише одговорност за нематеријалната штета претрпена од 

(апликантот) на тужениот, кој постапувал во согласност со законот...―.
277

 

Оваа одлука на Судот, била обжалена од апликантот, кој тврдел дека 

со плаќањето на паричната казна бил ослободен од обврската, и дека на 

државата паѓа одговорноста да има систем за регистрација на плаќањата, 

вклучително и плаќањето кое го извршил тој. Исто така, се осврнал на 

одлуките од 14.11.2001 и 12.2.2002 година, и повикувајќи се членот 5 став 2 и 

и членот. 6 од ЕКЧП, апликантот се пожалил дека не бил информиран за 

причините за неговото лишување од слобода, дека постапката траела предолго 

и дека му било попречено правото на пристап до Судот. Апелациониот суд во 

Штип на 10.9.2007 ја одбил жалбата (одлуката му била доставена на 

апликантот на 21.9.2007), затоа што не утврдил основа за поинакво 

одлучување од утврдените факти и образложението дадено од Првостепениот 

суд. Воедно, одлучил дека апликантот бил одговорен за настаните поврзани со 

неговото затворање затоа што ниту ја платил паричната казна во утврдениот 

рок ниту, пак, го известил Судот дека ја платил казната.
278

 

Тргнувајќи од горенаведените околности на случајот, ЕСЧП 

едногласно одлучил: 

1. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос членовите 5 и 6 (за 

должината на постапката за надоместок на штета) и 13 од ЕКЧП, а 

другиот дел на апликацијата за недопуштена; 

На наводите на апликантот дека бил незаконито лишен од слобода 

кога бил затворен на 28.10.2002 година(член 5 став 1 од ЕКЧП); не 

бил информиран за причините за неговото затворање(член 5 став 

2); не добил никаков надоместок за наводното незаконито 

затворање(член 5 став 5); должината на постапката за надоместок 

била некомпатибилна со барањето за разумен рок (член 6), 

Владата не поднела приговор во однос на допуштеноста на 

апликацијата. ЕСЧП нотирал дека наводите на апликантот 

очигледно не се неосновани во смисла на членот 35 став 3 од 

                                                           
277 Види повеќе: Ibid, параграфи од 15 до 18. 
278 Види повеќе: Ibid, параграфи 19 и 20. 
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ЕКЧП, и понатаму забележал дека тие не се недопуштени по која 

било друга основа, поради што мора да бидат прогласени за 

допуштени.
279

 

2. Сметал дека има повреда на членот 5 став 1(б) од ЕКЧП; 

ЕСЧП нотирал дека апликантот бил затворен во Затворот во Штип 

помеѓу 28 и 29.10.2002 година, при што не било спорно дека бил 

„лишен од слобода― во смисла на членот 5 став 1 од ЕКЧП. 

Понатаму, одлуката од 7.2.2002 година на судијата одговорен за 

извршување на санкции за затворање на апликантот, според ЕСЧП 

била издадена во „согласност со постапката предвидена во закон―,  

и потсетил дека „законитост― се бара и во поглед на наредувањето 

и во поглед на извршувањето на мерките кои вклучуваат 

лишување од слобода. ЕСЧП го поставил прашањето - дали 

плаќањето на паричната казна по нејзината замена со казна затвор 

го прави незаконито последователното затворање. Другото 

релевантно прашање било - дали фактот што апликантот не го 

известил Судот дека ја платил паричната казна го оправдува 

неговото затворање.
280

 

При разгледување на првото прашање, ЕСЧП се осврнал на 

одредби од домашното законодавство (меѓу кои и дека 

подоцнежното плаќање на другиот дел на паричната казна која 

била заменета со казна затвор, повлекува запирање на 

извршувањето на затворот) и не гледал причини, ниту му биле 

презентирани аргументи, зошто овие правила не се примениле во 

конкретниот случај, каде паричната казна била целосно платена 

пред да започне извршувањето на суплеаторната казна затвор. Од 

наредбата за пуштање од Затворот во Штип било очигледно дека 

апликантот бил пуштен врз основа на доказ дека паричната казна 

била платена. При вакви околности, според видувањето на ЕСЧП, 

основата за затворањето на апликантот во согласност со членот 5 

став 1(б) од ЕКЧП престанал да постои штом тој постапил по 

наредбата за плаќање, каде релевантниот датум е 13.2.2002 
година.

281
 

Во однос на второто прашање, ЕСЧП нотирал дека апликантот не 

го известил Судот дека ја платил паричната казна, иако имало 

експлицитна наредба да го стори тоа. Токму на овој пропуст се 

повикал Судот во постапката за надоместок на штета, кога 

заклучил дека не може да и се припише одговорност на државата 

за последователното лишување од слобода и затворање на 

апликантот. Но, ЕСЧП не бил убеден со ова објаснување. ЕСЧП 

забележал дека не постоела законска одредба која го задолжува 

апликантот да го извести Судот за плаќањето на паричната казна. 

                                                           
279 Види повеќе: Ibid, параграфи од 43 до 45, од 58 до 60, од 67 до 69, од 75 до 77. 
280 Види повеќе: Ibid, параграфи од 46 до 54. 
281 Види повеќе: Ibid, параграф 55. 
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Дополнително, апликантот бил лишен од слобода и затворен на 

28.10.2002 година, и тоа повеќе од осум месеци по носењето на 

одлуката за затворот и плаќањето на паричната казна од 

апликантот. За овој временски период, Судот не знаел дека 

апликантот постапил по одлуката за плаќање, а и самата Влада 

кажала дека немало размена на информации помеѓу Судот и 

Министерството за финансии, дека паричната казна била платена. 

Според видувањето на ЕСЧП, пропустот на апликантот да го 

извести Судот дека ја платил паричната казна не може да ја 

ослободи Република Македонија од обврската да воспостави 

ефикасен систем за регистрација на плаќањата на судските 

парични казни. Процесот на одлучување за прашања кога се 

работи за слободата на човекот треба да ги земе предвид сите 

релевантни околности на случајот. ЕСЧП напомнал дека важноста 

на правото на слобода од одговорната држава бара да ги преземе 

сите потребни мерки со цел избегнување на прекумерната 

рестрикција на слободата. Оттука, ЕСЧП утврдил дека 

затворањето на апликантот во Затворот во Штип било спротивно 

на членот 5 став 1(б) од ЕКЧП.
282

 

3. Сметал дека има повреда на членот 5 став 2 од ЕКЧП; 

ЕСЧП забележал дека во постапката за надоместок на штета, 

Судот утврдил дека полициските службеници кои го лишиле 

апликантот од слобода во неговата куќа ја имале наредбата за 

притворање кај себе, но не му ја предале на апликантот. Оттука, 

ЕСЧП заклучил дека апликантот не бил информиран за причините 

за неговото лишување од слобода, како што се бара врз основа на 

членот 5 став 2 од ЕКЧП.
283

  

4.  Сметал дека има повреда на членот 5 став 5 од ЕКЧП; 

Разгледувајќи го домашното законодавство за надоместок на 

штета и конкретниот случај, ЕСЧП нотирал дека домашните 

судови го одбиле барањето на апликантот и покрај фактот што 

утврдиле дека не бил информиран за причините за неговото 

лишување од слобода. Владата, пак, признала дека тоа 

претставува повреда на правата на апликантот според членот 5 

став 5 од ЕКЧП. Според тоа, ЕСЧП не гледал причини да го 

утврди спротивното. Дополнително, во отсуство на какви било 

докази за спротивното, ако било возможно повторување на 

постапката, по пресуда со која ЕСЧП утврдил повреда на ЕКЧП, 

на ЕСЧП не му се чинело дека така би се обезбедило право на 

апликантот. Со оглед на околностите на случајот, 

непропорционален товар за апликантот би било да се бара да 

покрене повторување на постапката за надоместок на штета. 

                                                           
282 Види повеќе: Ibid, параграфи 56 и 57. 
283 Види повеќе: Ibid, параграфи од 61 до 66. 



126 

Според тоа, ЕСЧП заклучил дека има повреда на членот 5 став 5 

од ЕКЧП.
284

 

5. Сметал дека има повреда на членот 6 од ЕКЧП во однос на должината на 

постапката за надоместок на штета; 

6. Сметал дека има повреда на членот 13 од ЕКЧП, земен заедно со членот 6 

од ЕКЧП.
285

 

На крајот, ЕСЧП ја обврзал Република Македонија на апликантот да 

му исплати за нематеријалната штета 1.500 евра, зголемени за кои било такси 

што може да се наплатат, а за надоместоците и трошоците 1.260 евра, 

зголемени за кои било такси што може да се наплатат. Притоа, го отфрлил 

другиот дел од барањето за правичен надоместок.
286

 

 

5.3.3.7. Случај Миладинов и други против Македонија 

Случајот Миладинов и други против Македонија пред ЕСЧП бил 

инициран со три апликации (бр. 46398/09, 22.8.2009; бр. 50570/09, 14.9.2009; 

бр. 50576/09, 14.9.2009), поднесени од страна на тројца македонски државјани 

- Димитар Миладинов (прв апликант; роден 1966 година; живее во Струга), 

Димитрија Голабоски (втор апликант; роден 1953 година; живее во Охрид) и 

Георги Миладинов (трет апликант; роден 1961 година; живее во Струга). 

Апликантите, кои биле приватни претприемачи, биле застапувани од страна 

на адвокати од Охрид. Тие тврделе дека судските решенија за продолжување 

на нивниот притвор и постапките на оцена на таквите решенија ги повредиле 

нивните права од членот 5 ставови 3 и 4 и членот 6 став 2 од ЕКЧП. 

ЕСЧП во пресудата за случајот Миладинов и други против Македонија 

посветил внимание на неколку аспекти - лишувањето од слобода на 

апликантите и притворот, продолжувањето на притворот пред почетокот на 

главниот претрес, оцената на решенијата за притвор од страна на 

Апелациониот суд во Скопје, како и на кривичната постапка против 

апликантите. 

Истражниот судија на Основниот суд во Скопје на 23.12.2008 година 

повел истрага против петнаесет лица (стечајни управители, судии, адвокати, 

нотари и државни службеници), вклучително и против апликантите, поради 

постоење основано сомнение дека биле вклучени во извршување на кривични 

дела во врска со стечајната постапка на правното лице И. Сите апликанти биле 

осомничени дека сториле кривично дело перење пари, со тоа што истрагата за 

првиот апликант се однесувала и за злоупотреба на службената положба и 

овластување, измама и фалсификување, а за третиот апликант и за измама. 

Откако ги испитал осомничените, истражниот судија, со едно решение на 

девет осомничени, вклучително и на апликантите, им определил 30-дневен 

притвор. Истражниот судија го засновал притворот на сите основи од членот 

184 став 1(1-3) од ЗКП (постоење на опасност од бегство, повторување на 

делата и попречување на истрагата), а воедно се повикал и на тежината на 

                                                           
284 Види повеќе: Ibid, параграфи од 70 до 74. 
285 За одлуката бр. 5 и бр. 6, види во делот од Извештајот посветен на членот 6. 
286 Види повеќе: Велинов против Македонија, параграфи од 97 до 104. 
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кривичните дела, висината на пропишаната казна и можноста обвинетите да 

влијаат на сведоците, соучесниците и другите засегнати лица. Првиот и 

вториот апликант поднеле жалби, во кои тврделе дека истражниот судија не 

навел конкретни причини кои го оправдуваат притворот за секој од нив. 

Двајцата апликанти посочиле дека имаат постојано живеалиште и семејство 

во Република Македонија, а вториот апликант дополнително поднел докази за 

неговата тешка здравствена состојба. Советот од тројца судии (член 22 став 6 

од ЗКП) на 25.12.2008 година на затворена седница одлучил да ја одбие 

жалбата поднесена од првиот апликант, а на 26.12.2008 година го заменил 

решението за притвор со решение за куќен притвор во однос на вториот 

апликант.
287

 

Со три решенија од 21.1., 19.2. и 20.3.2009 година донесени на 

затворени седници, Советот го продолжувал притворот/куќниот притвор за 30 

дена. Првите две решенија биле донесени на предлог на истражниот судија и 

се засновале на сите три основи од членот 184 став1(1-3) од ЗКП, а третото 

решение било донесено на предлог на јавниот обвинител, при што 

„попречувањето на истрагата― било исклучено од листата на основи, затоа 

што истиот ден бил поднесен обвинителен акт против апликантите (според 

апликантите, обвинителниот акт им бил доставен на 6.4.2009 година).
288

 

Советот по сопствена иницијатива по 16.4.2009 година го продолжил 

притворот/куќниот притвор, при што помеѓу 16.4. и 16.9.2009 година на 

затворена седница донел шест решенија и со секое од нив го продолжувал 

притворот на апликантите за триесет дена поради постоење на опасност од 

бегство и повторување на делата. Оправдувањето на постоењето на опасност 

од бегство било како во претходно донесените решенија, со тоа што Советот 

дополнил и дека „... притворот и куќнот притвор се најефикасни мерки за 

обезбедување присуство на обвинетите во текот на постапката... што има 

позитивно влијание врз нивното право за судење во разумен рок...―. Покрај 

ова образложение, во решенијата од 18.6., 17.7., 17.8. и 16.9.2009 година (со 

секое се продолжувал притворот за триесет дена), упатуваат и на претходното 

криминално досие на третиот апликант.
289

 

Советот на 18.9.2009 година го укинал куќниот притвор на вториот 

апликант и му го одзел пасошот. Понатаму, помеѓу 15.10.2009 и 14.1.2010 

година на затворена седници донел четири решенија, и со секое од нив го 

продолжувал притворот за триесет дена на првиот и на третиот апликант 

(поради истите причини и со идентични формулации како и во претходните 

решенија).
290

 

Апликантите поднесувале жалби против решенијата за продолжување 

на притворот, и притоа наведувале дека Советот не дал доволно причини во 

прилог на опасноста да побегнат и да ги повторат делата, а имајќи ја предвид 

                                                           
287 Види повеќе: Миладинов и други против Македонија, параграфи од 6 до 8. 
288 Повеќе за содржината на решенијата, види: Ibid, параграфи од 9 до 14. 
289 Види повеќе: Ibid, параграфи 15 и 16. 

За посетата на адвокатот на првиот апликант во Затворот во Скопје, и полномошното да го 

застапува пред ЕСЧП, види: Ibid, параграф 17. 
290 Види повеќе: Ibid, параграфи 18 и 19. 
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нивната семејна состојба и здравствената состојба на вториот апликант. 

Понатаму, првиот апликант навел дека неговата претходна осудуваност била 

за сообраќаен прекршок, што не требало да се користи од судот како 

оправдување дека ќе ги повторел делата. Апликантите, исто така, се жалеле 

дека формулациите содржани во решенијата го повредиле нивното право на 

презумција на невиност гарантирано со ЗКП и ЕКЧП. Првиот и третиот 

апликант понатаму побарале, во согласност со членот 388 став 1 од 

пречистениот текст на ЗКП, да бидат информирани за денот на одржување на 

седницата на Апелациониот суд. На крајот, апликантите барале да бидат 

пуштени на слобода и притворот да им биде заменет со некоја полесна мерка 

за обезбедување на присуство предвидена во домашното законодавство. 

Апелациониот суд во Скопје, на затворени седници, ги одбил жалбите, 

утврдувајќи дека Советот дал доволно причини за континуираниот притвор на 

апликантите. Тој во решенијата (5.5., 8.6., 6.7., 30.7., 10.9., 5.10. и 2.11.2009 

година), се повикал на писмените поднесоци на јавниот обвинител со кои се 

барало, во согласност со членот 361 став 1 од ЗКП, Судот да ги одбие жалбите 

на апликантите. Во решенијата од 5.10. и 2.11.2009 година, исто така, ги одбил 

барањата на првиот и третиот апликант да одлучува на јавна седница, 

констатирајќи дека членот 388 став 1 од ЗКП не е применлив во нивниот 

случај.
291

 

Апликантите биле прогласени за виновни на 29.1.2010 година, при 

што Судот на првиот и третиот апликант им изрекол казна затвор од шест 

години и шест месеци, а на вториот апликант казна затвор од две години. Во 

однос на првиот и третиот апликант, судот одлучил да останат во притвор сè 

до правосилноста на пресудата. Понатаму, Апелациониот суд во Скопје на 

24.9.2010 година ги уважил жалбите поднесени од апликантите и јавниот 

обвинител, и на јавна седница ја укинал пресудата на Првостепениот суд. 

Исто така, по сопствена иницијатива, одлучил првиот и третиот апликант да 

бидат пуштени на слобода поради непостоење на причини кои би го 

оправдале нивниот притвор.
292

 

ЕСЧП едногласно ги донел следниве одлуки по разгледување на 

околностите на случајот: 

1. Одлучил да ги спои апликациите; 

ЕСЧП нотирал дека сите апликанти се жалеле на недоволното 

образложение и недостатоците во постапката за оцена на нивните 

решенија за притвор. Имајќи ја предвид сличноста на главните 

поплаки, ЕСЧП оценил дека, во согласност со членот 42 став 1 од 

Деловникот на ЕСЧП, апликациите треба да се спојат.
293

 

2. Ја прогласил апликацијата за допуштена во однос на членот 5 ставови 3 и 

4, а другиот дел на апликацијата за недопуштена; 

Владата не истакнала никакви приговори во однос на 

допуштеноста на наводите на апликантите (домашните судови не 

                                                           
291 Повеќе за содржината на решенијата, види: Ibid, параграфи од 20 до 25. 
292 Види повеќе: Ibid, параграфи од 26 до 28. 
293 Види повеќе: Ibid, параграф 39. 
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дале конкретни и доволни причини за нивниот притвор; немало 

јавна седница во постапката за преиспитување на решенијата за 

притвор пред Советот и Апелациониот суд; постапките не биле 

контрадикторни бидејќи писмените поднесоци на јавниот 

обвинител поднесени по одговорите на нивните жалби не им биле 

доставени). ЕСЧП нотирал дека овој дел од апликациите не е 

очигледно неоснован во смисла на членот 35 став 3 од ЕКЧП, и 

понатаму забележал дека не е недопуштен по која било друга 

основа, поради што мора да биде прогласен за допуштен.
294

 

3. Сметал дека има повреда на членот 5 став 3 од ЕКЧП во однос на 

отсуството на конкретни и доволни причини за притворот на апликантите; 

ЕСЧП при разгледување на наводите за членот 5 став 3 од ЕКЧП, 

меѓу другото забележал дека првиот и третиот апликант биле во 

притвор една година, еден месец и шест дена во, а вториот 

апликант бил во куќен притвор осум месеци и дваесет и шест 

дена. Понатаму, ЕСЧП прифатил дека притворот на апликантите 

можеби првично бил оправдан поради основаното сомнение дека 

ги сториле кривичните дела што им се ставале на товар. Но, со 

текот на времето таквата основа неминовно станувала помалку 

релевантна. ЕСЧП прифатил и дека не е неоправдано што 

притворот на апликантите се засновал, за време на првите три 

месеци до 20.3.2009 година, на можноста да ја попречат истрагата, 

односно бил свесен за комплексноста на истрагата која се 

однесувала за пријава за „криминал на белите јаки― поднесена 

против 15 лица. Затоа и се обврзал да утврди дали другите основи 

изнесени од страна на судските власти, т.е. опасноста од бегство и 

повторување на делата, продолжиле да го оправдуваат 

лишувањето од слобода на апликантите. ЕСЧП забележал дека 

притворот на апликантите бил продолжуван во неколку наврати, и 

затоа одлучил да ги испита причините кои домашните судови ги 

давале кога го продолжувале притворот пред почетокот на 

главниот претрес.
295

 

Што се однесува до основата „опасност од бегство―, таа цело 

време била повторувана од страна на судовите. ЕСЧП повторил 

дека опасноста од бегство не може да се мери исклучително 

според висината на казната со која апликантите се соочувале. 

Иако висината на заканувачкатаказна е релевантен елемент во 

оцената на опасноста од бегство или повторување на делото, 

потребата за континуирано лишување од слобода не може да се 

оценува чисто апстрактно, земајќи ја предвид само сериозноста на 

                                                           
294 Види повеќе: Ibid, параграфи од 40 до 42. 

За наводната повреда на членот 6 став 2 од ЕКЧП и за оцената на ЕСЧП, види: Ibid, параграфи 

од 69 до 77. 

За други наводни повреди на членот 6 став 1 од ЕКЧП и за оцената на ЕСЧП, види: Ibid, 

параграфи од 78 до 80. 
295 Види повеќе: Ibid, параграфи од 43до 52. 
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кривичното дело. ЕСЧП укажал дека мора да се оценува врз 

основа на бројни други фактори кои или може да го потврдат 

постоењето на опасноста од бегство или може да покажат дека тоа 

е незначително што не може да го оправда притворот пред 

судењето. Дополнително, решението за продолжување на 

притворот бара посолидна основа за да се покаже дека во случајот 

реално постои не само „разумно сомневање―, туку дека постојат и 

други сериозни аспекти на јавниот интерес кои, независно од 

презумцијата на невиност, претежнуваат над правото на слобода. 

Според видувањето на ЕСЧП, домашните судови не покажале 

постоење на какви било конкретни факти во поддршка на нивниот 

заклучок дека кај апликантите постоела реална опасност од 

бегство. Дотолку повеќе, во ниту еден момент од постапката 

домашните судови во своите одлуки не објасниле зошто 

алтернативите на лишувањето од слобода кои апликантите ги 

предложиле во своите жалби против решенијата на Советот, не 

биле доволни за обезбедување правилен тек на постапката (ова 

според Владата била основната причина за притворот на 

апликантите).
296

 

„Стравот од повторување на делото― е следната основа која била 

разгледувана од ЕСЧП, а на која домашните судови се повикувале 

како на дополнителна основа за континуираниот притвор (се 

повикале на сериозноста на наводните кривични дела). Но, според 

ЕСЧП, тие не се повикале на ниту еден конкретен факт како доказ 

за склоноста на апликантите кон извршување кривични дела. Тие 

ги споменувале поранешните осуди на првиот и третиот апликант, 

на што ЕСЧП повторил дека повикувањето на поранешното 

кривично досие на едно лице, не е доволно да го оправда 

одбивањето истото да биде пуштено на слобода. Судовите 

никогаш не ја споредиле природата и степенот на сериозноста на 

претходните осуди со делата во конкретниот случај, ниту, пак, 

одговориле на аргументите на првиот апликант (претходната 

осуда се однесувала на сообраќаен прекршок, што не може да се 

спореди ниту со природата ниту со степенот на сериозноста со 

кривичните дела перење пари, злоупотреба на службената 

положба и овластување, измама и фалсификување).
297

 

Понатаму, ЕСЧП забележал дека во сите решенија за 

продолжување на притворот, како и во одлуките по жалбите, била 

користена истата сумарна формулација со идентични зборови. 

ЕСЧП проценил дека судовите малку, ако не и воопшто, ги зеле 

предвид личните околности на апликантите (не ја опишале во 

детали личната ситуација на апликантите, надвор од едноставното 

повикување на нивната имотна и семејна состојба, што не било 

                                                           
296 Види повеќе: Ibid, параграфи од 53 до 55. 
297 Види повеќе: Ibid, параграф 56. 
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придружено со какво било објаснување зошто нивните  карактери 

или лични околности го направиле притворот да биде неопходен). 

Оттука, ЕСЧП заклучил дека постоела повреда на членот 5 став 3 

од ЕКЧП, односно сметал дека со неуспехот да се посочат 

конкретни факти и потпирајќи се во основа на сериозноста на 

обвинувањата и на висината на заканувачката казна, властите го 

продолжувале притворот на првиот и третиот апликант и куќниот 

притвор на вториот апликант на основи кои, иако биле 

„релевантни―, не можело да се сметаат за „доволни― за да ја 

оправдаат должината на притворот на апликантите пред 

почетокот на главниот претрес.
298

 

4. Сметал дека има повреда на членот 5 став 4 од ЕКЧП во однос на 

неодржувањето на усна расправа во оспорената постапка и 

непочитувањето на принципот на еднаквост на оружјата во постапката 

пред Апелациониот суд; 

ЕСЧП укажал дека во случај кога притворот на едно лице влегува 

во опфатот на членот 5 став 1(в), потребно е одржување на 

расправа, и потсетил дека судот кој постапува по жалба против 

одлука за притвор мора да ги обезбеди гаранциите на судската 

постапка (контрадикторност, „еднаквост на оружјата― помеѓу 

странките - обвинителот и лицето во притвор). Во конкретниот 

случај, ЕСЧП нотирал дека истражниот судија откако ги испитал  

апликантите на 23.12.2008 година им определил притвор. Потоа, 

притворот им бил продолжуван во неколку наврати од страна на 

Советот на нејавна седница, а барањата на првиот и третиот 

апликант да ги изнесат своите аргументи усно пред Апелациониот 

суд биле без успех поради причините наведени од самиот Суд. 

Затоа, ЕСЧП заклучил дека постапките на оцена на решенијата за 

притвор, пред Советот и пред Апелациониот суд, биле 

исклучително писмени, и потсетил дека неговата задача не е да 

одлучува за законодавството in abstracto и поради што немало да 

се произнесе за општата усогласеност на релевантните одредби од 

ЗКП, кој тогаш бил во сила, со ЕКЧП. Врз основа на фактите на 

случајот, ЕСЧП оценил дека било неспорно дека притворот на 

апликантите во периодот кој се разгледувал бил продолжуван без 

можност тие усно да ги презентираат своите аргументи при 

постапката за оцена на решенијата за притвор, ниту пред Советот 

на судечкиот суд, ниту пред Апелациониот суд. Понатаму, ЕСЧП 

нотирал дека Апелациониот суд во Скопје ги донел решенијата по 

приемот на писмените поднесоци на обвинителот со кои се барало 

жалбите на апликантите да бидат одбиени, со напомена дека овие 

поднесоци не биле доставени до апликантите. Според тоа, 

апликантите биле оневозможени да го прочитаат мислењето на 

обвинителот, па имајќи го предвид нивниот интерес во 

                                                           
298 Види повеќе: Ibid, параграфи од 57 до 59. 
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постапката, фактот дека им било оневозможно да добијат 

примерок од мислењето на обвинителот, претставува повреда на 

нивното право на контрадикторна постапка. Затоа, ЕСЧП оценил 

дека постоела повреда на членот 5 став 4 од ЕКЧП поради 

отсуство на усна расправа во горенаведените постапки и 

непочитување на принципот на еднаквост на оружјата во 

постапката пред Апелациониот суд.
299

 

Република Македонија од страна на ЕСЧП била задолжена на секој 

апликант како нематеријална штета да му исплати по 3.000 евра, зголемени за 

кои било такси што може да се наплатат; како надоместоци и трошоци да им 

исплати вкупно 1.350 евра (за застапниците на апликантите); а другиот дел од 

барањето за правичен надоместок било отфрлено.
300

  

 
5.3.4. Извршување на одлуките на ЕСЧП во Република 

Македонија 

Како што беше укажано во делот од Извештајот посветен на членот 3, 

во Годишниот извештај за работата на Меѓуресорската комисија за 

извршување на одлуките на ЕСЧП за 2013 година под „зајакнат надзор― има 

два предмета (Здружение на граѓани Радко и Паунковски против Македонија 

и Ел-Масри против Македонија), а преостанатите 22 „водечки― предмети се 

под „стандардна супервизија―, односно за членот 5 од ЕКЧП: 

- Ел-Масри против Македонија - зајакната супервизија, 

- Лазороски против Македонија - стандардна супервизија, 

- Митрески против Македонија - стандардна супервизија, 

- Трајче Стојановски против Македонија - стандардна супервизија, 

- Василкоски и други против Македонија - стандардна супервизија,
301

 

со тоа што во Годишниот извештај за 2014 година под „стандардна 

супервизија― е и Велинов против Македонија.
302

 

Во однос на претходно споменатиот Акциски план за случајот Ел-

Масри против Македонија, кој Република Македонија го доставила до 

Секретаријатот на Комитетот на министри,
303

 покрај за членот 3 од ЕКЧП, тој 

содржи и дел посветен на членот 5 од ЕКЧП. Акцискиот план посочува на 

членот 140 од Казнениот законик (противправно лишување од слобода), како 

                                                           
299 Види повеќе: Ibid, параграфи од 60 до 68. 
300 Види повеќе: Ibid, параграфи од 81 до 88. 
301 Види: Министерство за правда на Република Македонија - Биро за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. (2014). Годишен извештај за работата на 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2013 година. Скопје. стр. 17-

21. 
302 Види: Министерство за правда на Република Македонија - Биро за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права. (2015). Годишен извештај за работата на 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2014 година. Скопје. стр. 15-

19. 
303 Види: Secretariat General - Secretariat of the Committee of Ministers: Communication from ―The 

former Yugoslav Republic of Macedonia‖ concerning the case of El-Masri against ―The former 

Yugoslav Republic of Macedonia‖ (Application No. 39630/09) - Action plan, DH-DD(2015)241 / 

26/02/2015. 
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и на членот 553 од ЗКП кој го гарантира правото за надометок на штетите 

поради незаконито лишување од слобода. Во однос на прашањето за обуки и 

подигање на свеста, е укажано дека во 2008 и 2009 година биле изготвени 

прирачници/летоци (ги објаснувале основните оперативни полициски 

процедури и полициски овластувања кои се однесуваат на ограничувањето на 

слободата на движење и употребата на сила за присилба), а биле одржани и 

обуки во врска со прирачниците; на видливи места во сите полициски станици 

биле закачени постери кои ги објаснувале правата на задржаните лица 

(постерите биле преведени на неколку јазици); МВР започнало десетгодишен 

проект со Постојаната мисија на Европската Унија во Република Македонија 

и Советот на Европа посветен на зајакнување на капацитетите на 

институциите кои го спроведуваат законот за соодветно постапување со 

задржаните лица или лицата лишени од слобода. На крај, Акцискиот план 

посочил на мерките кои се преземени или треба да се преземат во рамките на 

делот посветен на членот 3, а кои во суштина се директно поврзани и 

применливи и за повредите на членот 5 од ЕКЧП од процедурален аспект.
304

 

 

5.3.5. Заклучок  

Како специфични случаи во кои се констатира повреда на членот 5 од 

ЕКЧП, може да се издвојат Трајче Стојановски против Македонија 

(продолжување на психијатриско лекување во болница), Василкоски и други 

против Македонија (најголем број на апликанти - 38), и Ел-Масри против 

Македонија (апликантот е странец, во повредата учествувале и агенти на 

друга држава, и сл.). Понатаму, ако се имаат предвид одлуките на ЕСЧП, 

тогаш може да се посочи на неколку карактериситики, односно ЕСЧП во три 

наврати констатирал дека постои повреда на членот 5 став 1, и тоа: 

(б) - апликантот бил лишен од слобода, а потоа и однесен во затвор 

поради издржување казна затвор од два дена, иако ја платил паричната 

казна; 

(в) - лишувањето од слобода на апликантот не претставувало законито 

лишување засновано на „разумно сомневање― дека сторил кривично 

дело; 

(д) - апликантот бил континуирано задржуван во болница иако не се 

покажало како неопходно со оглед на околностите на случајот, 

односно задржувањето било неоправдано. 

Специфично за повредата на членот 5 став 1(д), е тоа што темелејќи ја 

одлуката на полициските информации за однесувањето на апликантот надвор 

од болницата и на перцепцијата на локалните жители за него, домашниот суд 

самиот напоменал дека мислењето на болницата не го обврзува. 

Понатаму, ЕСЧП во два наврати констатирал дека има повреда на 

членот 5 став 2 од ЕКЧП. Во првиот случај - меѓудругото, ниту еден од 

записниците не укажал дека апликантот бил информиран за причините за 

лишувањето од слобода, додека во вториот случај - полициските службеници 

                                                           
304 Види: Ibid, стр. 7-8. 
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ја имале наредбата за притворање кај себе, но не му ја предале на апликантот 

кога го лишувале од слобода. 

Исто така, ЕСЧП два пати укажал дека Република Македонија 

извршила повреда на членот 5 став 3 од ЕКЧП, и тоа првиот пат, властите го 

продолжувале притворот на апликантите на основи кои, иако „релевантни―, не 

можело да се сметаат за „доволни―, затоа што не се осврнувале на конкретни 

факти, напротив се потпирале на тежината на обвинението и пропишаната 

казна; и вториот пат, слично како и претходниот случај, отсуствувале 

конкретни и доволни причини за продолжување на притворот на апликантите. 

Кога се работи за овие случаи, ЕСЧП забележал дека македонските судови 

кога одлучувале за продолжување на притворот користеле стереотипни/ 

сумарни формулации притоа употребувајќи идентична форма на зборови, а 

речиси воопшто не ги зеле предвид личните околности на апликантите. 

Повикувајќи се на принципот на еднаквост на оружјата и отсуството на усна 

седница, ЕСЧП два пати утврдил дека постои повреда на членот 5 став 4 од 

ЕКЧП, а еднаш дека постои повреда на членот 5 став 5 од ЕКЧП, затоа што 

домашните судови го одбиле барањето на апликантот за надоместок на штета 

и покрај фактот што утврдиле дека не бил информиран за причините за 

неговото лишување од слобода. 

Како специфичен случај треба да се третира Ел-Масри против 

Македонија, каде што ЕСЧП нотирал повреда на членот 5 на неколку основи - 

притворот на апликантот во хотелот во траење од 23 дена бил арбитрарен; 

Република Македонија била одговорна за последователното заробеништво на 

апликантот во Авганистан; и Република Македонија не успеала да спроведе 

ефикасна истрага за наводите на апликантот за арбитрарно притворање. 

Кога станува збор за констатирање на повреда и исплата на соодветен 

надоместок, ЕСЧП во два случаја сметал дека утврдувањето на повреда на 

членот 5 на ЕКЧП самото по себе претставува доволен правичен надоместок 

во поглед на каква било нематеријална штета која ја претрпел апликантот. Во 

другите случаи, ЕСЧП и наложил на Република Македонија на апликантите да 

им исплати од 1.500 до 3.000 евра (во просек по 2.000 евра), со тоа што во 

случајот Миладинов и други против Македонија биле исплатени вкупно 9.000 

евра (за секој апликант по 3.000 евра), така што овој случај е втор по висината 

на исплатената нематеријална штета за повреда на членот 5 од ЕКЧП. Како 

што беше потенцирано во делот од Извештајот посветен на членот 3 од ЕКЧП, 

највисок надоместок за претрпена нематеријална штета е исплатена во 

случајот Ел-Масри против Македонија. 

Имајќи го предвид горенаведеното, како и Акцискиот план за случајот 

Ел-Масри против Македонија, како позитивни придобивки може да се сметаат 

заложбата за обука, објавување и дистрибуирање на публикации, подигање на 

свеста и сл., кај службениците кои го спроведуваат законот во однос на 

правата и слободите кои произлегуваат од членот 5 од ЕКЧП. Иако новиот 

ЗКП ги уредува правата на лицата во текот на постапката, една од неговите 

карактеристики е деталноста во уредувањето на правата на лицето кое е 

повикано, приведено или лишено од слобода и правата на обвинетиот, како и 

мерките за обезбедување присуство на обвинетиот (на пример, приведување, 
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лишување од слобода, задржување, куќен притвор, притвор), така што може 

да се каже дека новиот ЗКП прави сериозен чекор нанапред преку 

дефинирање и меѓусебно разграничување на мерките за обезбедување на 

присуство во текот на постапката. Исто така, во неколку наврати се посочува 

на судската контрола (испитување на законитоста на лишувањето од слобода 

и задржувањето, укинување на притворот и надзорот на притворениците, 

испитувањето на законитоста на дејствата преземени во предистражната 

постапка т.е. при преземањето на полициските извиди), како и контролата од 

страна на надворешните механизми. Но, од друга страна, како што беше 

посочено во делот од Извештајот посветен на членот 3, преземени се речиси 

незначителни чекори за воспоставување на механизам за контрола и надзор 

над местата каде лицата се лишени од слобода (со исклучок на Народниот 

правобранител како национален превентивен механизам). Во прилог на 

констатацијата дека допрва следи многу работа на сите полиња и дека 

релевантните македонски власти не ја научиле лекцијата, говори и 

укажувањето на Open Society Justice Initiative во однос на Акцискиот план за 

случајот Ел-Масри против Македонија, и потребата за негово ревидирање. 

 

5.4. Право на правично судење 

 

Членот 6 од ЕКЧП му гарантира на секој право на правично и јавно 

судење во разумен рок, пред независен и непристрасен трибунал основан со 

закон, како при детерминирање на неговите граѓански права и обврски (во 

граѓанските постапки) така и кога е обвинет за извршување на одредено 

кривично дело (во кривичните постапки). Покрај општите гаранции, наведени 

во претходната реченица, ставовите 2 и 3 од членот 6 од Конвенцијата 

предвидува и посебни гаранции за лицата обвинети за сторување на  кривично 

дело: пресумпција на невиност и посебни (минимални) права на одбраната. 

Подетална анализа на правото на пристап до суд, што треба да биде 

практично и ефикасно,
305

како и на процедуралните и институционални барања 

од членот 6 од Конвенцијата, е дадена подолу.  Во воведниот дел акцентот ќе 

биде ставен на неколку општи прашања релевантни за примената на членот, 

што се подразбира под концептот грaѓански права и обврски, терминот - спор 

(dispute) и концептот кривично обвинение (criminal charge)?  

Судската практика на ЕСЧП открива дека концептот граѓански права и  

обврски има автономно значење за потребите на ЕКЧП. Дали станува збор за 

граѓанско право, во согласност со значњето на овој поим во Конвенцијата, 

„мора да се утврди врз основа на суштинската содржина и ефектите на 

правото, а не неговата правна класификација – во согласност со домашното 

право на засегнатата држава―.
306

 Во тој контескт, Судот укажува дека при 

вршење на неговата контролна функција тој мора да го земе предвид и 

предметот и целта на Конвенцијата и на правните системи на другите 

                                                           
 Марија Миленковска 
305 Bellet v. France, 4 December 1995, § 38, Series A no. 333-B.  
306 König v. Germany, 28 June 1978, § 89, Series A no. 27.  
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договорни страни.
307

Во однос, пак, на поимот - спор ЕСЧП ќе укаже дека 

истиот не треба да се толкува премногу технички и дека треба да му се даде 

суштинско, а не формално значење.
308

 Понатаму, тој укажува дека во оцената, 

дали постои спор за граѓанско право, треба да се гледа подалеку од она што 

изгледа на прв поглед и јазикот којшто се користи и да се концентрира на 

реалноста на ситуацијата во согласност со околностите на секој случај.
309

 Во 

случајот Бентем против Холандија (Benthem v Netherlands), ЕСЧП ќе 

заклучи дека спорот што мора да постои за да се примени членот 6 од ЕКЧП:  

„1. може да се однесува не само на самото постоење на право 

туку, исто така, и на обемот и начинот на којшто тоа право 

може да се оствари;  

2. може да се однесува и на фактички прашања и на правни 

прашања; 

3. мора да биде вистински и од сериозна природа;   

4. граѓанските права и обврски мора да бидат предмет – или еден 

од предметите на спорот; резултатот од постапките мора да 

биде директно одлучувачки за тоа право―.
310

 

 

Третиот концепт (кривично обвинение), предмет на анализа во овој дел 

на Извештајот, исто така, има автономно значење. Поимот, обвинение за 

потребите на Конвенцијата може да се дефинира како официјална 

нотификација на одредено лице од страна на надлежен орган во врска со 

наводи дека сторил кривично дело, дефиниција што, исто така, кореспондира 

со тестот дали имало суштествено влијание врз состојбата на обвинетиот.
311

 

При оцена на тоа дали има примена на кривичниот аспект од членот 6 од 

ЕКЧП Судот има предвид: дали одредбите од националниот правен систем 

што го дефинираат делото се кривично правни; законодавството на другите 

држави страни на Конвенцијата; самата природа на делото и тежината на 

казната што може да му се изрече на засегнататото лице.
312

 

 

5.4.1. Повреди на правото на правично судење - Mакедонија 

5.4.1.1. Право на пристап до суд  

Во случајот Петкоски и други против Република Македонија и 

случајот Борис Стојановски против Република Македонија, ЕСЧП утврдил 

повреда на членот 6 (став 1) во поглед на пристапот до суд.  

Во првиот случај апликантите (освен третиот чијашто жалба подоцна 

ЕСЧП ја прогласил за некомпатибилна со персоналната надлежност на ЕСЧП) 

поднеле тужба до тогашниот Основен суд на здружен труд Битола „барајќи 

поништување на одлуката („одлуката од 1989―) за земјоделската задруга 

Рашанец („задругата―), со датум 26 август 1898 година, за нејзино 

                                                           
307 Ibid.  
308 Gorou v. Greece (no. 2), no. 12686/03, § 29, 14 June 2007.  
309 Ibid.  
310 Benthem v. the Netherlands, 23 October 1985, § 32, Series A no. 97. 
311 McFarlane v. Ireland [GC], no. 31333/06, § 143, 10 September 2010.  
312 Види: Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, § 82, Series A no. 22 
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трансформирање во општествено претпријатие („претпријатието―)―.
313

 

Постапката, што пред домашните судови во Македонија започнала во 1989 

година и во текот на којашто судовите носеле различни одлуки, завршила во 

2002 година со отфрлање на барањето за ревизија од страна на Врховниот суд 

на Република Македонија (откако претходно Апелациониот суд се прогласил 

за ненадлежен во согласност со новиот Закон за судовите). Апликантите во 

нивното барање, меѓу другото, истакнале дека Законот за судовите од 1995 

година ги лишил од правото на пристап пред суд иако постапката била во тек 

шест години пред стапување на сила на законот.
314

 Оттука, главното прашање 

што требало да биде разгледано од страна на ЕСЧП е дали негирањето на 

пристап до суд по пат на законодавни измени е во согласност со членот 6 од 

ЕКЧП. На почетокот тој се повикува на воспоставените начела во однос на 

правото на пристап до суд:  

1. „процесните гаранции утврдени со членот 6 од ЕКЧП на секој му го 

гарантира правото кое било барање поврзано со нивните граѓански права и 

обврски да го изнесе пред суд или трибунал―;
315

  

2. „можноста да се изнесе одреден случај пред судот не ги задоволува, 

само по себе, сите барања од членот 6 став 1. Исто така, мора да се утврди 

дека степенот на пристап дозволен со домашното законодавство е доволен да 

им гарантира на поединците „право на суд― со оглед на владеењето на правото 

во едно демократско општество―; 
316

 

3.  „членот 6 го гарантира правото на пристап до судот, кое не само 

што го вклучува правото на иницирање на постапка, туку, исто така, и правото 

на „одлучување― на спорот од страна на судот―; 
317

 

4. „правото на суд― од кое правото на пристапот до судот е само еден 

аспект, не е апсолутно, тоа е предмет на ограничувања имплицитно 

дозволени... овие ограничувања не можат да ги ограничат, ниту, пак, да го 

намалат пристапот на поединците на начин или во толкав обем што би била 

засегната суштината на правото―.
318

 

Откако, ги применил овие принципи врз околностите во конкретниот 

случај, ЕСЧП заклучил дека има повреда на членот 6 во делот на правото на 

пристап до суд. Во образложението тој особено ги потенцирал следните 

факти: властите не понудиле ниедна причина зошто било потребно да се 

отстрани судската заштита од имотот релевантен за апликацијата; Владата не 

дала никакви сугестии дека жалителите можеле да ги остварат правата на друг 

начин, на пример, преку посочување на некој друг орган; и барањето на 

жалителите било одбиено седум години по влегувањето во сила на законот и 

Судот не можел да најде објаснување зошто на судовите им било потребно 

толку време за да донесат таква одлука.
319

 

                                                           
313 Petkoski and Others v. Republic of Macedonia, no. 27736/03, § 5, 8 January 2009.  
314 Ibid, para. 37.  
315 Ibid, para. 39. 
316 Ibid, para. 40 
317 Ibid.  
318 Ibid, para. 41.  
319 Види Petkoski and Others v. Republic of Macedonia, no. 27736/03, § 45, 8 January 2009.  
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Во вториот случај, апликантот се жалел за недостаток на одлука 

(неодлучување) пред домашните судови во однос на основаноста на неговото 

барање за надоместување на штета. Во овој случај, апликантот бил повреден 

во тепачка. Кривичната постапка поведена против лицата кои го повредиле 

траела неразумно долго и била прекината со одлука на Судот бидејќи 

настапила застареност на гонењето. Апликантот бил советуван од страна на 

надлежниот суд да бара надоместок на штета во посебна, нова, граѓанска 

постапка (иако тој во текот на кривичната постака веќе побарал). ЕСЧП, 

имајќи ги предвид овие околности, заклучил дека:  

„не може да се бара од жалителот, после четири години од 

истакнувањето на своето оштетно побарување и после повеќе од 

десет години од инцидентот, да поведе нова постапка пред 

граѓанскиот суд со барања за обесштетување поради 

претрпените повреди―.
320

 

 

Оттука, Судот заклучил дека има повреда на членот 6 од ЕКЧП во поглед на 

пристапот до суд.  

Случајот Борис Стојановски против Република Македонија е 

интересен за анализа и од аспект на основите за надлежност на ЕСЧП. Имено, 

државата тврдела дека апликацијата, во овој случај, е некомпатибилна со 

материјалната и временската надлежност на ЕСЧП, како и дека апликантот не 

ги искористил домашните правни лекови. Првиот приговор на Владата дека 

кривичната постапка не се однесувала на детерминирање на граѓански права 

или обврски на апликантот или на некое кривично обвинение против него 

(некомпатибилност со материјалната надлежност) бил разгледан од страна на 

Судот и тој истиот го одбил. Имено, според него, членот 6 од ЕКЧП не се 

применува во кривична постапка во однос на правото трети лица да бидат 

гонети или осудени за кривично дело, меѓутоа, може да се примени во ваква 

постапка ако се однесува на цивилно барање на жртвата. Тоа што апликантот 

поднел барање за обесштетување тој се стекнал со стаус на страна на 

постапката, иако со формално правна одлука, со којашто му се потврдува тој 

статус.
321

  

Судот, исто така, го одбил и вториот приговор во делот на 

временската надлежност. Иако, настанот се случил пред ратификацијата на 

ЕКЧП од страна на Република Македонија (24.4.1997), жалителот бил страна 

во постапката од 10 јануари 2000 година, а постапката завршила со одлука на 

Судот [домашниот, надлежен] на 18 март 2004, што станала конечна на 14 мај 

2004 година. Тоа било доволно за ЕСЧП да се прогласи за надлежен. 

Приговорот за неискористување на домашните лекови Судот го разгледувал 

кога одлучувал за меритумот.    

 
 

 

                                                           
320 Boris Stojanovski v. Republic of Macedonia, no. 41196/06, § 56, 6 May 2010. 
321 Ibid, para. 39.  
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5.4.1.2. Контрадикторност на постапката  

Во случајот Наумоски против Република Македонија, ЕСЧП, меѓу 

другото, утврдил повреда на правото на правично судење (член 6(1) од ЕКЧП) 

и во делот на правото на контрадикторност во постапката. Правото на 

контрадикторност во постапката, како еден аспект од концептот на правично 

судење подразбира „право на странките на кривична или парнична постапка 

за да бидат информирани или да дадат коментар за сите изведени докази или 

поднесени одговори, со цел да се влијае на одлуката на Судот―.
322

Во 

конкретниот случај на апликантот не му биле доставени одговорите на 

тужениот на неговите жалби против одлуките на Првостепениот суд. Тоа 

според ЕСЧП, не е во согласност со правото на контрадикторност во 

постапката. Судот прифаќа дека според домашното законодавство апликантот 

нема право на дополнителен одговор на одговорот на жалбата на тужителот, 

меѓутоа, не прифаќа дека тој немал право да биде запознаен со одговорот на 

тужениот на неговите жалби. Имено, тој нагласува дека во секој случај на 

апликантот му била ускратена можноста да биде информиран за мислењето на 

тужениот
323

и го посочува членот 345 од Законот за парнична постапка (што 

бил важечки во моментот) како извор на проблемот бидејќи според него 

„ненавремениот одговор на тужената страна, што бил вклучен во предметното 

досие и доставен до Апелациониот суд на постапување, не било задолжително 

да се достави до тужителот―.
324

 

 

5.4.1.3. Непристрасност на суд 

ЕСЧП, во случајот Бајалџиев против Република Македонија, го 

разгледувал и тврдењето на апликантот дека има повреда на правото на 

правично судње од членот 6 од ЕКЧП бидејќи надлежниот суд (Врховниот 

суд) не бил непристрастен (ист судија претседавал со Советот што одлучувал 

во втор степен и бил вклучен во Советот на Врховниот суд кој одлучувал во 

трет степен – во однос на барањето за заштита на законитоста).  

На почетокот во овој случај (и покрај тоа што Владата не приговарала 

во однос на допуштеноста на апликацијата), ЕСЧП по сопствена иницијатива 

го разгледувал прашањето за примената на членот 6 на постапка за заштита на 

законитост. Судот, повикувајќи се на судската практика, утврдил дека 

апликацијата е допуштена, и укажал дека барањето за заштита на законитост 

(поднесува јавниот обвинител) не е ефикасно правно средство во согласност 

со членот 35(1) од ЕКЧП што апликантите треба да го искористат.
325

 

По прогласување на апликацијата за допушена ЕСЧП се соочил со 

прашањето дали судот што одлучувал е непристрастен во согласност со 

членот 6 од ЕКЧП. При разгледување на прашањето Судот се повикува на 

судската практика според која постоењето на непристрасност мора да се 

утврди врз основа на: 

                                                           
322 Naumoski v. Republic of Macedonia, no. 25248/05, § 25, 27 November 2012.  
323 Ibid, para. 28.  
324 Ibid 
325 Bajaldžiev v. Republic of Macedonia, no. 4650/06, § 26, 25 October 2011. 
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 субјективен тест, односно врз основа на лична убеденост за конкретен 

судија во одреден случај
326

 (личната непристрасност на еден судија мора да се 

претпостави сè додека не се докаже спротивното)
327

 

и објективен тест, имено, со утврдување дали судијата дал доволно 

гаранција потребна за исклучување на каков било легитимен сомнеж во тој 

поглед
328

 („кога ќе се примени на тело во совет, тоа значи да се утврди дали, 

без оглед на личниот однос на кој било член од тоа тело, има утврдливи 

факти кои може да доведат до сомнение за неговата непристрасност. Во 

тој поглед ... „правдата не треба само да биде задоволена, туку мора да биде 

и видена за да биде задоволена―.
329

) 

Судовите во едно демократско општество мора да уживаат доверба во 

јавноста и секој судија во однос на кој има основна причина за страв (но 

објективно оправдан страв),
330

 од отсуство на непристрастен мора да се 

повлече.
331

Дали стравот е објективно оправдан зависи од околностите на секој 

поединечен случај.  

Во конретниот случај, ЕСЧП, заклучил дека постои обејктивна 

оправданост за стравот на апликантот дека судијата не е непристрастен до 

степен потребен во согласност со ЕКЧП и утврдил дека има повреда на членот 

6. Судот не ги прифатил аргументите на Владата дека судијата на Врховниот 

суд, кој одлучувал во однос на барањето за заштита на законитоста, како 

претседател на Советот во втор степен, не одлучувал во однос на меритумот 

туку случајот го вратиле врз процесни основи.   

ЕСЧП утврдил повреда на членот 6 од ЕКЧП (случајот не бил 

разгледан од непристрастен суд во согласност со ЕКЧП) и во случајот 

Николов против Република Македонија (апликација бр. 41195/02). Во овој 

случај сопругата на судијата кој постапувал во предметот се вработила кај 

тужениот веднаш по иницирање на постапката.
332

 

 

5.4.1.4. Принцип на правна сигурност – контрадикторни пресуди 

Во неколку случаи поднесени против Република Македонија ЕСЧП 

утврдил дека однесувањето на државата било спротивно на принципот на 

правна сигурност, што е еден од фундаменталните апекти на владеење на 

правото.
333

 Судот сметал дека контрадикторните пресуди на истиот суд во 

иста постапка (без какво било повикување на претходните пресуди или 

образложение) во случајот Балажоски, односно спротивставените одлуки во 

слични случаи донесени од ист суд (без какво било разумно образложение) во 

случајот Стоилковска претставува повреда на принципот на правна 

сигурност во согласност со членот 6 од ЕКЧП.    

                                                           
326 Ibid, para. 30.  
327 Ibid 
328 Ibid 
329 Ibid, para. 32 
330 Ibid 
331 Ibid 
332 Nikolov v. Republic of Macedonia, no. 41195/02, § 16, 20 December 2007. 
333 Balažoski v. Republic of Macedonia, no. 45117/08, § 29, 25 April 2013. 
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Првото прашање што се наметнува тука е дали постоењето на 

спротивставени одлуки само по себе претставува повреда на ЕКЧП. ЕСЧП е 

експлицитен дека постоењето на спротивставени одлуки само по себе не може 

да се смета дека е спротивно на Конвенцијата.
334

 Судот, исто така, забележува 

дека развојот на судската практика сам по себе не е спротивен на соодветно 

правораздавање (proper administration of justice), со оглед на тоа што 

пропуштањето да се одржи динамичен и еволутивен пристап ризикува да 

прерасне во пречка на реформите или подобрувањето.
335

 Меѓутоа, како што 

наведува Судот, контрадикторни одлуки во слични случаи расправани од ист 

суд, кој дополнително е и судот во последна инстанца во случајот, во отсуство 

на механизам кој обезбедува конзистентност, може да го повреди [принципот 

на правна сигурност] и така, да ја намали јавната доверба во судството.
336

 

Оттука, ЕСЧП:  

 „ги утврди прашањата кои треба да бидат оценети кога се 

анализира дали конфликтни одлуки во слични случаи донесени од 

ист суд го повредуваат принципот на правна сигурност во 

согласност со членот 6 од Конвенцијата: 1. постоење на „длабоки 

и долготрајни разлики― во релевантната судска практика; 2. дали 

домашното право обезбедува механизам способен за отстранување 

на судската неконзистентност; и 3. дали овој механизам бил 

применет и ако бил применет, какви биле ефектите―.
337

  

 

Врз основа на анализата погоре може да се констатира дека е сосема логично 

укажувањето на ЕСЧП дека државите се обврзани да го организираат нивниот 

систем на начин да се избегне донесување на спротивставени одлуки.
338

  

 

5.4.1.5. Еднаквост на оружјето и сослушување на сведоци  

Анализата на пресудите на ЕСЧП против Република Македонија 

покажа дека дел од случаите Судот ги разгледувал во согласност со членот 6 

став 1 во однос на еднаквост на оружјето, односно во согласност со членот 6 

став 1 заедно со став 3(г) – секој обвинет има право сам да ги сослуша или да 

овласти некој друг да ги сослуша сведоците коишто го товарат, како и да 

обезбеди присуство и сослушување на сведоци во своја полза, под истите 

услови кои важат за сведоците што го товарат. 

Во случајот Атанасов против Република Македонија јавниот 

обвинтел присуствувал на сединцата на Апелациониот суд на којашто се 

одлучувало по жалбата на апликантот, а за којашто тој не бил известен (што 

подразбира и дополнителна можност за обвинителот да го зајакне својот став 

без страв дека ќе биде оспоруван од другата страна). Тоа било доволно за 

ЕСЧП да утврди повреда на членот 6(1). Судот не го прифатил 

образложението на Владата дека апликантот не побрал во неговата жалба да 

                                                           
334 Stoilkovska v.  Republic of Macedonia, no. 29784/07, § 44, 18 July 2013.  
335 Atanasovski v. Republic of Macedonia, no. 36815/03, § 39, 14 January 2010.  
336 Balažoski v. Republic of Macedonia, no. 45117/08, § 30, 25 April 2013. 
337 Ibid, para. 30.  
338 Ibid.  
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биде повикан на претресот пред Апелациониот суд. Тој го критикува законот 

(важечки во тој момент) дека придонесува за процедурална нееднаквост (што 

не може разумно да се објасни) бидејќи предвидува дека само јавниот 

обвинител по автоматизам се известува за седицата на Судскиот совет што 

одлучува во втор степен.
339

 Од одлуката на ЕСЧП произлегува дека во овој 

случај надлежните власти не постапиле во согласност со барањата од членот 6 

од ЕКЧП во делот на еднаквост на оружјето. Судот, повикувајќи се на 

судската практика ќе нагласи: 

„...принципот на еднаквост на оружјето - еден од елементите на 

поширокиот концепт на правично судење - бара на секоја од 

странките да им биде дадена разумна можност да го претстават 

својот случај според условите кои не го ставаат во суштинска 

неповолна положба vis-à-vis неговиот противник. Тоа, во принцип,  

претпоставува можност за странките на судењето да се 

запознаени со, и да ги коментираат сите предложени докази или 

доставени произнесувања, дури и од независен член на нациналниот 

правен сервис, во правец на влијание на судската одлука―.
340

 

 

ЕСЧП, исто така, нагласува дека секоја индивидуа ваквите гаранции 

треба да ги ужива во сите степени на постапката укажувајќи на сензитивноста 

на јавноста кон правилното правораздавање.   

Како што веќе спомнавме дел од случаите против Република 

Македонија Судот ги разгледувал во согласност со членот 6 став 1 заедно со 

став 3(г) и утврдил повреда на овие одредби. На пример, во случајот 

Атанасов (бр.2) и Илјази апликантот се жалел дека домашните судови 

одбиле да сослушаат сведоци и да озебедат нивно присуство. Во случајот 

Трампевски апликантот тврдел дека не бил во можност да се соочи со 

сведоците (мигранти коишто биле депортирани), а во случајот Пападакис 

апликантот тврдел дека му било ускратено правото да поставува прашања на 

сведокот. Врз основа на анализата на пресудите може да се изведат неколку 

генерални констатации:  

„општо правило е националните судови да ги проценат доказите 

изнесени пред нив, како и релевантноста на доказите кои 

обвинетите барале да се изведат ... Поконкретно, членот 6 став 

3(д) им препушта ним, како општо правило, да проценат дали е 

соодветно да се повика сведок во „автономна― смисла на зборот 

според системот на Конвенцијата; тој не наложува присуство и 

сослушување на секој сведок во корист на обвинетиот
341

 

Задачата на Судот според Конвенцијата не е да одлучи дали 

изјавите на сведоците биле правилно прифатени како докази, туку 

                                                           
339 Atanasov v. Republic of Macedonia, no. 22745/06, § 32, 17 February 2011.  
340 Ibid.  
341 Atanasov v. Republic of Macedonia (no. 2), no. 41188/06, § 33, 19 April 2011.  
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да утврди дали постапката во целина, вклучувајќи го и начинот на 

кој се земени доказите, била правична―.
342

 

 

Во овој дел се наметнува и прашањето дали употребата како докази на 

изјави дадени во фаза на полициската истрага и судската истрага е во 

согласност со членот 6 параграф 1 и параграф 3(г). ЕСЧП ќе укаже дека:  

„Сите докази, нормално, мора да бидат изведени во присуство на 

обвинетиот на јавна расправа, со цел контрадикторност на 

постапката. Сепак, употребата како докази на изјави дадени во 

фаза на полициската истрага и судската истрага, само по себе не 

е спротивно со членот 6 параграф 1 и параграф 3(г), под 

претпоставка дека се почитувало правото на одбрана. По правило, 

ова право бара на одбраната да ù биде дадена адекватна и 

соодветна можност да го испраша сведокот против неа – или во 

моментот кога тој ја дава изјавата или во подоцнежна фаза од 

постапката (види Saïdi v. France, 20 September 1993, параграф 43, 

Series A no. 261-C; Isgrò v. Italy, 19 February 1991 параграф 34, 

Series A no. 194-A; и Vladimir Romanov, цитиран погоре, параграф 

100). Правото на одбрана е ограничено во мера која е несоодветна 

со барањата од членот 6 доколку осудата е заснована 

исклучително или во пресудна мера на изјавите на сведокот, кој 

обвинетиот немал можност да го испраша, или за време на 

истрагата или за време на судењето―.
343

 

 

Од однесувањето на ЕСЧП во случајот Илјази против Република 

Македонија имплицитно произлегува дека Судот во Стразбур очекува од 

домашните власти да дадат објаснување како доказите врз коишто ја базираат 

нивната пресуда ја докажуваат официјалната верзија на настаните, што 

особено е битно ако тие датираат подоцна од одреден релевантен настан. На 

пример, во овој случај домашниот суд не ги прифатил изјавите на лице кое 

било на местото на товарање на камион (во којшто подоцна била пронајдена 

дрога) како доказ, а ги имал предвид изјавите на други лица, (царински 

службеници) кои не биле присутни во тој битен момент.   

Во случајот Пападакис против Република Македониаја, Судот нотира 

уште едно битно прашање во делот на сведоците. Имено, тој го 

проблематизира прашањето дали сведокот треба да се смета за анонимен и 

заклучува:  

„И покрај заштитата на идентитетот на сведокот, Судот не 

смета дека тој требало да се смета за анонимен во рамките на 

значењето на судската практика на Судот (види, Al-Khawaja and 

Tahery, цитирана погоре; Kostovski v. the Netherlands, 20 ноември 

1989, Серија A бр.166; и Ellis and Simms v. the United Kingdom (Одл.), 

бр.46099/06, 10 април 2012). Сведокот бил овластен полициски 

                                                           
342 Papadakis v. Republic of Macedonia, no. 50254/07, § 86, 26 February 2013. 
343 Trampevski v. Republic of Macedonia, no. 4570/07, §44, 10 July 2012 
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службеник чијашто функција била позната на јавниот обвинител. 

Покрај тоа, апликантот го познавал наведениот агент, ако не по 

неговиот вистински идентитет, барем по неговиот физички 

изглед, со оглед на тоа што го сретнал барем еднаш на 

критичната средба на 10 ноември 2005 година во кафе-барот во 

Скопје (види ставови 9 и 19 погоре) (види Lüdi v. Switzerland)―.
344

 

 

На крај во овој дел треба да се нотира дека судската практика открива 

дека поимот сведок има автономно значење за потребите на ЕКЧП. Исто така, 

врз основа на анализа на содржината на пресудите на ЕСЧП што се 

однесуваат на Република Македонија произлегува дека несослушувањето на 

сведоци за време на судењето по автоматизам не повлекува и повреда на член 

6 став 3(г). На пример, во случајот Солаков против Република Македонија, 

имајќи ги предвид конкретните околности (на пример, непознати адреси на 

сведоците во Бугарија и САД) ЕСЧП заклучил дека било тешко да се 

сослушат сведоците и дека нема повреда на ЕКЧП. Ако се покаже дека имало 

оправдани причини кои го направиле невозможно или исклучително тешко 

сослушувањето на сведоците за време на судењето
345

 Судот во Стразбур го 

има предвид тоа кога одлучува.  

 

5.4.1.6. Право на судење во разумен рок  

Државите страни на ЕКЧП се должни да го организираат нивниот 

правен систем на начин нивните судови на секој да му гарантираат конечна 

одлука во разумен рок при одлучување за неговите граѓански права и 

обврски
346

 или за какво било кривично обвинение против него/неа. Ставот 1 

од членот 6 од Конвенцијата експлицитно бара судење во разумен рок. Тука, 

веднаш се наметнуваат неколку прашања што треба да бидат одговорни пред 

да се навлезе во анализа на усогласеноста на правото и практиката на 

Република Македонија со барањато за судење во разумен рок: Дали барањето 

за судење во разумен рок се применува и во граѓанските и во кривичните 

постапки? Кој временски период е релевантен за ЕСЧП - кога започнува и 

кога завршува? Кога една постапка трае многу долго не задоволувајќи го 

барањето за судење во разумен рок?  

Одговорот на првото прашање, дека правото на судење во разумен рок 

се применува и во граѓанските и во кривичните случаи (постапки), го дава 

самата формулација на членот 6 (став 1). Одговорот, пак, на другите прашања 

можеме да го најдеме во постојната практика на ЕСЧП. Во однос на 

временскиот период релевантен за ЕСЧП може да се забележи следното: 

1. Кривична постапка: 

а) зпочнува да тече од датумот на којшто биле подигнати првите 

обвиненија [автономно значење за потребите на Конвенцијата] против едно 

                                                           
344 Papadakis v. Republic of Macedonia, no. 50254/07, § 90, 26 February 2013. 
345 Solakov v. Republic of Macedonia, no. 47023/99, § 66, ECHR 2001-X.  
346 Frydlender v. France [GC] , no. 30979/96, § 45, ECHR 2000 VI.  
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лице
347

, односно датумот кој има суштествено влијание врз ситуацијата на 

осомичениот (the situation of the [suspect] has been substantially affected);
348

 

     б) завршува кога ќе биде донесена конечна одлука (конечно 

одлучување во однос на спорот) без оглед на тоа во која истанца е донесена 

(во прв степен, апелација или касационен суд),
349

 вклучувајќи ја и постапката 

пред Уставниот суд кога неговото решение може да има влијание врз исходот 

од спорот што се води пред редовните судови.
350

 Извршувањето на пресудата 

е составен дел од судењето во согласност со членот 6 од ЕКЧП. 
351

 

2. Граѓанска постапка:  

а) започнува да тече од моментот кога е покрената постапка пред 

судот надлжен за одлучување по граѓанските права и обврски,
352

 но во некои 

исклучителни околности може да започне да тече и пред издавање на писмен 

документ за отпочнување на постапката од страна на судот пред којшто 

тужителот повел спор;
353

 

б) завршува кога ќе биде донесена конечна одлука (конечно 

одлучување во однос на спорот) без оглед на тоа во која истанца е донесена 

(во прв степен, апелација или касационен суд),
354

 вклучувајќи ја и постапката 

пред Уставниот суд кога неговото решение може да има влијание врз исходот 

од спорот што се води пред редовните судови.
355 

Извршувањето на пресудата е 

составен дел  од судењето во согласност со членот 6 од ЕКЧП. 
356

 

Во однос на последното прашање кога една постапка трае многу долго 

спротивно на барањето за судење во разумен рок од членот 6 од ЕКЧП не 

може да се даде прецизен одговор во смисла на конкретен временски период 

бидејќи ниту Конвенцијата ниту практиката на ЕСЧП не се обидуваат да 

прецизираат колку долго е премногу долго. Во овој дел може само да се укажа 

на општите принципи воспоставени од страна на ЕСЧП. Имено, дали една 

постапка трае неразумно долго зависи од посебните околности на секој 

случај
357

 што може да бара севкупна процена
358

 имајќи го предвид следново:  

                                                           
347 Wemhoff v. Germany, 27 June 1968, § 19,  Series A no. 7.   
348 McFarlane v. Ireland [GC], no. 31333/06, § 143, 10 September 2010.  
349 Види на пример: Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, § 39, Series A no. 11; König v. Germany, 

28 June 1978, § 25, Series A no. 27; Robins v. the United Kingdom, 23 September 1997, § 28-29, 

Reports of Judgments and Decisions 1997-V.  
350 Süßmann v. Germany, 16 September 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV. 
351 Види на пример: Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, § 181, ECHR 2004-II; Silva Pontes v. 

Portugal, 23 March 1994, § 33, Series A no. 286-A.  
352 Blake v. the United Kingdom, no. 68890/01, § 40, 26 September 2006; Poiss v. Austria, 23 April 

1987, § 177, Series A no. 117. 
353 Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, § 32, Series A no. 18. 
354 Види на пример: Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, § 39, Series A no. 11; König v. Germany, 

28 June 1978, § 25, Series A no. 27; Robins v. the United Kingdom, 23 September 1997, § 28-29, 

Reports of Judgments and Decisions 1997-V.  
355 Süßmann v. Germany, 16 September 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV. 
356 Види на приемр: Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, § 181, ECHR 2004-II; Silva Pontes v. 

Portugal, 23 March 1994, § 33, Series A no. 286-A.  
357 Види: H. v. the United Kingdom, 8 July 1987, § 71, Series A no. 120; Pretto and Others v. Italy, 8 

December 1983, § 31, Series A no. 71; Abdoella v. the Netherlands, 25 November 1992, §20, Series A 

no. 248-A.  
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1. комплексноста (и правна и фактичка) на случајот - на пример, дали има 

голем број на инволвирани лица; дали има меѓународен елемент во случајот и 

сл.;  

2. однесувањето на страните (и на властите и на апликантот) – на пример, 

дали апликантот намерно ја одолжувал постапката;   

3. природата на случајот (Importance of what was at stake for applicant) – на 

пример, дали станува збор за случаи што се итни како што се работни 

спорови, случај што се однесува на посвојување и др.
359

 

 

5.4.2. Повреди на правото на судење во разумен рок од страна на 

Република Македонија  

Анализата на пресудите на ЕСЧП против Република Македонија (во 

коишто Судот утврдил повреда барем на еден член од ЕКЧП) покажува дека 

во најголем процент од нив Судот утврдил повреда на правото на судење во 

разумен рок. Важно е да се напомни дека ЕСЧП констатирал повреда на 

членот 6 од ЕКЧП во делот на правото на судење во разумен рок дури и во 

случаи што бараат особено итно постапување (како работни спорови и сл.) 

Така, ЕСЧП утврди повреда на правото на судење во разумен рок во случајот 

Зибери против Република Македонија што за свој предмет имал работен 

спор. Исто така, во случајот Дика против Република Македонија, што за 

предмет има надоместување на штета, ЕСЧП утврдил дека има повреда на 

членот 6 од ЕКЧП во делот на правото на судење во разумен рок од страна на 

Република Македонија. Имено, во овој случај, апликантот, кој преживеал 

авионска несреќа што се случила на аеродромот во Скопје, но, се здобил со 

тешки телесни повреди, на 17 февруари 1995 година поднел тужба до 

надлежниот суд за надоместување на материјална и нематеријална штета. 

Постапката пред домашните судови (ако се смета дека завршила со одлуката 

на Врховниот суд на Република Македонија донесена на 19 април 2006 

година) траела 9 години. Особено итно постапување се бара и во случаите што 

се однесуваат на спорови во врска со правото на пензија. Таквото барање не 

било почитувано во случајот Благе Илиевски против Република Македонија. 

Во овој случај (што според ЕСЧП не бил комплексен) барањето за инвалидска 

пензија на апликантот со години талкало низ судските лавирнити (повеќе пати 

било преиспитувано) што придонело постапката да трае премногу долго не 

задоволувајќи го барањето за судење во разумен рок од членот 6 од ЕКЧП.
360

 

Врз основа на анализа на пресудите во коишто ЕСЧП утврдил повреда 

на правото на правично судење во делот на барањето за судење во разумен 

рок треба да се потенцираат неколку елементи: 

1. Во голем број на пресуди ЕСЧП, нотирајќи одредени слабости или 

укажувајќи на сериозни недостатоци на правосудниот систем на државата, 

повторува дека „државите страни на ЕКЧП се должни да го организираат 

нивниот правен систем на начин нивните судови на секој да му гарантираат 

                                                                                                                                                     
358 Boddaert v. Belgium, 12 October 1992, § 36, Series A no. 235-D. 
359 Sali v. Republic of Macedonia, no. 14349/03, § 42-49, 5 July 2007. 
360 Види Blage Ilievski v. Republic of Macedonia, no. 39538/03, § 22-24,  25 June 2009. 
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конечна одлука во разумен рок при одлучување за неговите граѓански права и 

обврски―.
361

  

2. Во случајот Зибери против Република Македонија ЕСЧП ќе 

нотира дека „иако Судот не е во позиција да го анализира квалитетот на 

домашните судови, со оглед на тоа што враќањето на предметите на повторно 

судење, вообичаено, се наложува поради грешките направени од страна на 

пониските судови, повторувањето на ваквите налози во еден сет на постапки 

открива сериозен недостаток во судскиот систем―.
362

 Ваквата забелешка 

постои и во низа други пресуди.  

3. Во неколку случаи ЕСЧП одлучил дека има повреда на членот 6 од 

ЕКЧП од страна на државата бидејќи извршната постaпка траела премногу 

долго. Судот е експлицитен дека извршувањето на пресудата на кој било суд 

мора да се смета за интегрален дел од судењето за целите на членот 6 од 

Конвенцијата
363

и дека членот 6 бара сите фази на правната постапка ...„ не 

исклучувајќи ги фазите по донесување на мериторната пресуда, да бидат 

завршени во разумен рок―.
364

 Оттука, секоја држава страна на ЕКЧП, 

вклучително и Македонија, е должна да преземе мерки и активности 

(позитивна обврска од членот 6 од ЕКЧП) со цел да го организира системот за 

извршување на судските пресуди на начин истиот да е ефикасен како на 

нормативно ниво (in law) така и во практика и да обезбеди нивно извршување 

без непотребно одолжување.
365

Дали Македонија ги отстранила недостатоците 

во воспоставениот систем за извршување на пресудите детектирани од страна 

на ЕСЧП ќе биде анализирано подолу.  

4. Во случајот Чамински против Република Македонија ЕСЧП 

сметал дека кривичната постапка траела премногу долго, односно не била 

спроведена во согласност со барањето за судење во разумен рок. Во 

продолжение, како главен проблем што влијаел на ваквиот исход тој ја навел 

„неспособноста на судот којшто постапувал (судел) да обезбеди присуство на 

обвинетите, нивните застапници и сведоците―.
366

 

5. Неколку пресуди против Република Македонија во овој дел 

откриваат дека државата имала проблем со прекумерен обем на работа 

(пренатрупаност) на Врховниот суд на Република Македонија што таа и го 

признала во своите поднесоци. Но, како што потенцира ЕСЧП „хронична 

пренатрупаност со работа [на Врховниот суд] не може да биде оправдување за 

прекумерната должина на постапката―.
367

 

                                                           
361 Види на пример, Ziberi v. Republic of Macedonia, no. 27866/02, § 46, 5 July 2007; Krsto Nikolov 

v. Republic of Macedonia, no. 13904/02, § 21, 23 October 2008; Gjozev v. Republic of Macedonia, 

no. 14260/03, § 51, 19 June 2008. 
362 Ziberi v. Republic of Macedonia, no. 27866/02, § 46, 5 July 2007.  
363 Krsto Nikolov v. Republic of Macedonia, no. 13904/02, § 21,  23 October 2008. 
364 Pecevi v.  Republic of Macedonia, no. 21839/03, § 29, 6 November 2008.  
365 Ibid.  
366 Čaminski v Macedonia, no.1194/04, 24 February 2011, para.30. 
367 See for instance Markoski v. Republic of Macedonia, no. 22928/03, § 39, 2 November 2006; 

Lickov v. Republic of Macedonia, no. 38202/02, § 31, 28 September 2006.  



148 

6. Во случајот Атанасовиќ против Република Македонија, како и 

случаите Николов против Македонија и Огражден и други против 

Македонија ЕСЧП бил соочен со дилемата дали државата на поединците им 

гарантира ефикасно правно средство (член 13 од ЕКЧП) во случај на повреда 

на правото на судење во разумен рок. Во сите три наведени случаи тој 

заклучил дека има повреда на членот 13, во врска со членот 6 од ЕКЧП (дека 

државата не гарантира ефикасно правно средство во согласност со членот 13).  

Дел од пресудите во коишто ЕСЧП утврдил повреда на правото на 

судење на разумен рок се интересни за анализа и во однос на надлежноста на 

Судот во Стразбур. Така, на пример, во случајот Ѓозев против Република 

Македонија, во контекст на искористеноста на домашните правни средства 

ЕСЧП го критикува правното средство со цел заштита на поединецот кој 

смета дека му е повредено правото на судење во разумен рок воведен со 

Законот за судовите од 2006 година. Во отсуство на каков било доказ за 

ефективноста на правниот лек во предметите како што е овој, Судот заклучил  

дека, „би било несоодветно од жалителот да се бара да го искористи овој 

правен лек―.
368

 Во случајот Огражден АД и други против Република 

Македонија, ЕСЧП нотира дека статусот на жртва на апликантите, во рамки 

на значењето на Конвенцијата, зависи од тоа дали обесштетувањето што им е 

дадено на национлано ниво било соодветно и доволно имајќи го предвид 

членот 41 од Конвенцијата.
369

 Оттука, сумите од 325, односно 980 евра 

досудени на првиот, односно вторниот апликант како правичен надоместок од 

страна на Врховниотд суд на Република Македонија, бидејќи им било 

повредено правото на судење во разумен рок, според ЕСЧП биле несоодветни. 

Врз основа на ова тие не го изгубиле статусот на жртви во согласност со 

ЕКЧП.  

 

5.4.3. Одговор на Република Македонија на повредите на членот 6 

Врз основа на акциските планови доставени од македонските власти 

до Комитетот на министри на Советот на Европа, како и други материјали на 

релевантни домашни и меѓународни институции може да се заклучи дека 

државата преземала низа на генерални и индивидуални мерки со цел 

имплементација на пресудите во коишто е утврдена повреда на правото на 

правично судење.  

Така, во однос на правото на судење во разумен рок, во 2006 година, 

со новиот Закон за судовите беше направен обид да се воведе ефикасно 

домашно правно средство со цел заштита на поединецот кој смета дека му е 

повредено правото на судење во разумен рок. Меѓутоа, овој обид се покажал 

како неуспешен бидеќи воспоставеното правно средство не било ефикасно во 

смисла на ЕКЧП што било потврдено и со пресуди
370

 на ЕСЧП. Во 2008 

година усвоени се измени на Законот за судовите што се чекор во вистинска 

                                                           
368 Види: Gjozev v. Republic of Macedonia, no. 14260/03, 19 June 2008. 
369 Ogražden Ad and Others v. Republic of Macedonia, nos. 35630/04, 53442/07 and 42580/09, § 15, 

29 May 2012. 
370 Види, на пр. Ogražden Ad and Others v. Republic of Macedonia, nos. 35630/04, 53442/07 and 

42580/09, § 29 29 May 2012. 
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насока во овој дел. Како што нотираше ЕСЧП во Аџи Спиркоска и други 

против Македонија правното средство во врска со должината на постапката 

воспоставено со Законот од 2008 година „може да се смета, во основа, како 

ефикасно во согласност со значењето на членот 35(1) од Конвенциајта―.
371

   

Исто така, како одговор на повредите на ЕКЧП, во 2005 година беше 

донесен и нов Закон за извршување (што потоа неколку пати беше изменуван 

и дополнуван).  

Со измените, пак, на Законот за парнична постапка („Службен весник 

на Р.М.―, бр. 79/2005) од 2009 година, беа направени значајни измени што 

имаат влијание врз должината на постапката и тоа: во делот на писмената 

достава; во делот на начинот на изведување на доказите (кај сведоците) и во 

делот на роковите за одредени дејства, вклучително и за закажување и 

одржување на рочиштата. Со Законот за парнична постапка е предвидена 

можност странката да поднесе барање за измена на одлуката до судот кој 

судел во прв степен кога ЕСЧП ќе утврди повреда на некое човеково право 

или на основните слободи предвидени во ЕКЧП,  

Република Македонија презеде одредени генерални мерки и како 

одговор на пресудата на ЕСЧП во случајот Наумоски против Република 

Македонија каде што Судот констатираше повреда на правото на 

контрадикторност. Покрај одредени активности што имале за цел обука на 

правосудните органи и подигање на свеста, како и превод, публикување и 

дисеминација на пресудата, државата презеде и законодавни мерки со цел да 

се спречат слични повреди. Така, во 2015 година се усвоени измени на 

Законот за парнична постапка со кои, меѓу другото, е предвидено 

ненавременo поднесениот одговор на жалба да се достави до спротивната 

страна (претходно не беше предвидено ваква обврска и тоа беше критикувано 

од страна на ЕСЧП). 

 Во една од пресудите (Атанасов против Република Македонија) 

ЕСЧП го критикувал Законот за кривична постапка бидејќи придонесувал за 

процедурална нееднаквост (што не може разумно да се објасни) бидејќи 

предвидува дека само јавниот обвинител по автоматизам се известува за 

седицата на Судскиот совет што одлучува во втор степен.
372

 Во меѓувреме 

беше донесен нов Закон за кривична постапка, со кој беа отстранети голем дел 

од недостатоците на претходниот закон што имаа свое влијание врз правото 

на правично судење во кривичните постапки. Меѓутоа, проблемот лоциран од 

страна на ЕСЧП во случајот Атанасов против Република Македонија не 

беше решен. Имајќи го предвид принципот на еднаквост на оружјето како 

елемент на концептот на правично судење потребна е измена на Законот за 

кривична постапка во овој дел (член 421).  

Република Македонија во акциските извештаи за пресудата во 

случајот Атанасовиќ и други групи на случаи наведува дека преземала низа 

на мерки во насока на градење и зајакување на капацитетот на судските 

органи. Меѓутоа, извешатите на релевантните национални и меѓународни 

                                                           
371 Adzi Spirkoska and others v Macedonia, nos.38914/05and 1789/05, Des. 03 November 2011. 
372 Види: Atanasov v. Republic of Macedonia, no. 22745/06, § 32, 17 February 2011. 
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институции говорат во прилог на тезата дека се потребни дополнителни 

напори со цел судство во согласност со европските стандарди.  

Европската комисија во Извештајот за напредокот на Република 

Македонија во 2014 година ќе изрази загриженост во однос на гласините за 

селективност на судството и политичкото влијание врз судиите.
373

 Во 

продолжение таа нотира дека се потребни системски подобрувања на 

квалитетот на правдата, вклучително и преку појасно образложение и 

транспарентност на пресудите, поголемо имплементирање на практиката на 

ЕСЧП, како и назначување на судиите и нивно напредување во согласност со 

мерит системот.
374

Ваквите забелешки се добра основа да се констатира дека се 

потреби дополнителни мерки со цел спречување на слични потврди на 

правото на правично судење дефинирано со ЕКЧП. Во прилог на ова зборува 

и пресудата на ЕСЧП во случајот Ивановски против Република Македонија 

од 21 јануари 2016 година (не е предмет на анализа на истражувањето). Во 

овој случај Судот утврдил повреда на членот 6 од ЕКЧП и, меѓу другото, 

нотира дека унапредувањето на двајца судии кои постапувале во случајот на 

апликантот заедно со изјава дадена во јавноста на премиерот [тогашниот, 

актуелен во времето на настаните] објективно предизвикува сомнежи во однос 

на независноста и непристрасноста  на судот. Во продолжение тој наведува 

дека:  

„.. не гледа причини да шпекулира каков ефект имала изјавата на 

премиерот врз текот на постапката за лустрација. Доволно е да 

се нотира дека постапката за лустрација завршила неповолно по 

апликантот и изјавата на премиерот, во согласност со 

содржината и начинот на којшто е дадена, беше ipso facto 

некомпатибилна со поимот „независен и непристрастен трибунал 

во согласност со значењето на членот 6 од Конвенцијата―. 
375

 

  
5.4.4. Заклучок 

ЕСЧП, утврдил повреда на правото на правично судење во најголем дел 

од пресудите во коишто Судот утврдил повреда на ЕКЧП од страна на 

Република Македонија. Најголем проблем на државата во однос на ЕКЧП 

претставува правото на судење во разумен рок (во најголем број на пресуди во 

делот на членот 6 е утврдена повреда на истото).  Врз основа на анализата на 

пресудите во овие коишто е утврдена повреда на членот 6 од ЕКЧП треба да 

се истакне следново:   

1. Во однос на надлежноста на Судот:  

 a) „членот 6 од ЕКЧП  не се применува во кривична постапка во 

однос на правото трети лица да бидат гонети или осудени за кривично дело, 

меѓутоа, може да се примени ако во постапката жалителот поднел барање за 

                                                           
373 Види: European Commission, Republic of Macedonia Progress Report, 2014, p. 11. 
374 Види: European Commission, Republic of Macedonia Progress Report, 2014, p. 11.  
375 Ivanovski v. Republic of Macedonia, no. 29908/11, § 147, 21 January 2016.  
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обесштетување дури и ако статусот на страна во постапката формално правно 

не е утврден―; 
376

 

б) статусот на жртва на апликантите, во рамките на значењето на 

Конвенцијата, зависи од тоа дали обесштетувањето што им е дадено на 

национaлно ниво било соодветно и доволно имајќи го предвид членот 41 од 

Конвенцијата;
377

 (ако сумата досудена како правичен надоместок на 

национално ниво е несоодветна, статусот на жртва не се губи);  

 в) правното средство со цел заштита на апликантот кој смета дека му 

е повредено правото на судење во разумен рок, достапно на национално ниво 

треба да биде ефикасно, во спротивно е несоодветно да се бара од жалителот 

да го искористи овој правен лек.
378

 

2. Во однос на правото на правично судење (види Прилог бр. 2) .  

3. Во однос на извршување на пресудите: 

а) извршени се значајни измени на законите со коишто се уредува 

организацијата и надлежноста на судовите, како и кривичната, парничната и 

извршната постапка;  

б) посебно треба да се нагласи дека се воведе домашно правно средство со цел 

заштита на поединецот кој смета дека му е повредено правото на судење во 

разумен рок што според ЕСЧП е ефикасно во согласност со ЕКЧП;  

в) преземени се одредени активности што имале за цел обука на правосудните 

органи и подигање на свеста, како и превод, публикување и дисеминација на 

пресудата;  

г) проблемот лоциран од страна на ЕСЧП во делот на членот 421 од Законот  

за кривична постапка, што придонесува за процедурална нееднаквост (што не 

може разумно да се објасни) бидејќи предвидува дека само јавниот обвинител 

по автоматизам се известува за седицата на Судскиот совет што одлучува во 

втор степен
379

, останува да се реши во иднина.   

д) потребни се дополнителни активности со цел судство во согласност со 

европските стандарди.  

 

5.5. Право на почитување на приватниот и семејниот живот  

Членот 8 од ЕКЧП пропишува дека секој има право на почитување на 

приватниот и семејниот живот, домот и кореспонденцијата (преписката). Врз 

основа на формулацијата на став 1 од членот 8, прво, се наметнува прашањето 

што се подразбира под приватен живот, семеен живот, дом и преписка. ЕСЧП 

во рамките на својата надлежност да ја применува и толкува ЕКЧП го 

адресирал ова прашање многу пати досега. Во однос на првиот концепт тој ќе 

укаже дека „тоа е широк поим што не е подложен на исцрпна дефиниција― 
380

 

„но, тој не е ограничен на „внатрешениот круг― во којшто поединецот може да 

си го живее неговиот приватен живот како што ќе одлучи и целосно да го 

                                                           
376 Види: Boris Stojanovski v. Republic of Macedonia, no. 41196/06, § 39, 56, 6 May 2010.  
377 Ogražden Ad and Others v. Republic of Macedonia, nos. 35630/04, 53442/07 and 42580/09, § 15, 

29 May 2012. 
378Gjozev v. Republic of Macedonia, no. 14260/03, 19 June 2008. 
379 Atanasov v. Republic of Macedonia, no. 22745/06, § 32, 17 February 2011.  
380 Shimovolos v. Russia, no. 30194/09, §64, 21 June 2011. 
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исклучи од таму надворешниот свет неопфатен во тој круг―.
381

Тој, исто така, 

го штити правото да воспоставуваш и развиваш односи со други луѓе и 

надворешниот свет
382

 и може дури и да вклучи „активности од професионална 

или деловна природа―.
383

 ЕСЧП не дава исцрпна дефиниција и на вториот 

спомнат концепт - семеен живот, меѓутоа, во случајот X,Y и Z против Велика 

Британија, експлицитно укажува дека поимот семеен живот во членот 8 „не 

се однесува исклучително на семејство засновано врз основа на брак и може 

да опфати и други de facto односи―.
384

Ако се анализираат пресудите на Судот 

се забележува дека тој има еволутивен и динамичен пристап при толкување на 

поимот семејство, не занемарувајќи ги промените во модерното општество 

денес. Кога ЕСЧП одлучува дали одреден однос може да се дефинира како 

семеен живот тој има предвид низа фактори.
385

Иако одкуката дали одреден 

однос претставува семеен живот зависи од конкретните околности на секој 

случај, сепак, генерален принцип што тој секогаш го разгледува е постоење на 

блиски персонални врски што по автоматизам не подразбира крвна врска или, 

пак, единствено крвна или генетска врска. Во однос, пак, на поимот дом Судот 

заблежува дека „тоа е автономен концепт (за целите на ЕКЧП) што не зависи 

од класификацијата во домашното право, туку се дефинира во однос на 

фактичките околности, вклучително и постоење на доволни и континуирани 

врски со одредено место―.
386

Судската практика покажува дека ЕСЧП под дом 

вообичаено подразбира „место, физички дефинирана област, каде што се 

развива приватниот и семејниот живот―
387

што според Судот, во одредени 

ситуации, може да вклучи деловни простории,
388

 подвижни домови - 

каравани
389

или дури и затворска ќелија
390

 На крај во овој дел останува да се 

нотира што ЕСЧП подразбира и под последниот поим – кореспонденција 

(преписка). Имајќи го предвид еволутивното и динамично толкување на 

Конвенцијата од страна на ЕСЧП не претстваува изненадување фактот дека 

тој поимот преписка го толкува на начин да опфати различни средства или 

методи на комуникација (на пример, писма преку пошта, комуникација преку 

телефон). Исто така, може да се согласиме со Kilkelly (2001, 20) дека 

„концептот ќе продолжи да се толкува така што истиот да задржи чекор со 

развојот на технологијата― (да вклучи и други методи или средства). При 

примената на заштита од членот 8 од ЕКЧП влијание има идентитетот на оној 

којшто ја испраќа и оној којшто ја прима пораката, предмет на 

                                                           
381 Niemietz v. Germany, 16 December 1992, §29, Series A no. 251-B. 
382 Ibid. 
383 Ibid. 
384 X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1997-

II 
385 Види X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, § 36, Reports of Judgments and Decisions 

1997-II 
386 Chelu v. Romania, no. 40274/04, § 43, 12 January 2010.  
387 Види на пример, Deés v. Hungary, no. 2345/06, § 21, 9 November 2010.  
388 Niemietz v. Germany, 16 December 1992, § 30, Series A no. 251-B. 
389 Jane Smith v. the United Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 January 2001  
390 Brânduşe v. Romania, no. 6586/03, 7 April 2009.  
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кореспонденција, како и методот или средството на комуникација, а не 

содржината на истата.  

Откако ги идентификувавме основните начела за примена на членот 8 

од ЕКЧП се наметнува прашањато што бара овој член од државата во делот на 

заштитата на приватниот и семејниот живот, домот и преписката (автономни 

концепти). Ставот 2 од членот 8 од ЕКЧП утврдува дека јавните власти не 

смеат да се мешаат во остварување на правата заштитени со членот 8 од 

ЕКЧП освен во исклучителни околности. Вмешувањето од страна на државата 

во правата заштитени со членот 8 од ЕКЧП е оправдано ако: е пропишано со 

закон, има легитимна цел (во интерес на националната безбедност, јавната 

сигурност, здравјето или моралот или за заштита на правата и слободите на 

другите) и неопходно во едно демократско општество (да соодветствува со 

неопходна општествена потреба (pressing social need) и да биде 

пропорционално на легитимната цел.
391

Меѓутоа, дали членот 8 од ЕКЧП бара 

од државата само да се воздржува од арбитрарно мешање во остварување на 

правата заштитени со овој член од Конвенцијата или, пак, и наметнува и 

одредени позитивни обврски (на пример, да усвои одредени законски 

решенија)? ЕСЧП дилемата ја разрешува во полза на постоење на позитивни 

обврски за државата од членот 8 од ЕКЧП. Така, на пример, тој во случајот X, 

Y и Z против Велика Британија ќе повтори дека иако основа цел на членот 8 

е да го заштити поединецот од арбитрарно мешање од страна на јавните 

власти, дополнително можеби постојат и позитивни обврски со цел ефикасно 

почитување на прифатниот и семеен живот.
392

 Меѓутоа, како што нагласува 

Судот границите меѓу позитивните и негативните обврски во рамките на оваа 

одредба не се секогаш подложни на прецизна дефиниција.
393

  

Како и да е, без оглед на тоа дали еден случај се разгледува во однос 

на позитивната обврска на државата да преземе разуми и соодветни мерки да 

ги обезбеди правата на апликантите во согласност со став 1 од членот 8 или во 

однос на тоа дали вмешувањето на јавната власт е оправдано во согласност со 

став 2 од членот 8. Принципите што се применуваат во голема мерка се 

слични
394

, постои фер-баланс меѓу спротивставените интереси на поединецот 

и оние на заедницата како целина.
395

 Во секој случај државата ужива одредена 

слобода на одлучување (margin of appreciation) кои чекори да ги преземе со 

цел усогласување со ЕКЧП.
396

 

 

5.5.1. Случај Поповски против Република Македонија  

На 2 декември 2002 година во еден од весниците што излегуваат во 

Република Македонија била објавена статија со наслов „Вујкото крадел, Јован 

чувал стража―, во којашто апликантот се обвинувал за криминал (за кражба на 

                                                           
391 Види: Jane Smith v. the United Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 January 2001.  
392 X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, § 41, Reports of Judgments and Decisions 1997-

II 
393 Ibid.  
394 Powell and Rayner v. the United Kingdom (1990) 12 EHRR 355, para. 41. 
395 Ibid. 
396 Ibid.  
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трактор). Наредниот ден, апликантот писмено се обратил до весникот што ја 

објавил статијата и барал исправка. Своето барање го поткрепил и со копија 

од уверение издадено од Министерството за внатрешни работи што 

потврдувало дека тракторот му бил вратен нему.
397

Тој навел дека „во отсуство 

на исправка, тој ќе биде перципиран како криминалец во Битола [градот во кој 

живеел], мал град во кој луѓето меѓусебно се познаваат―. 
398

Весникот не 

објавил исправка. Подоцна апликантот од весникот барал информации за 

идентитетот на новинарот кој ја напишал статијата (иницијали Р.П.).   

Во 2003 година апликантот поднел приватна кривична пријава против 

одговорниот уредник и одговорниот новинар за сторено кривично дело 

клевета. Тој тврдел дека статијата му нанела штета на неговиот углед и 

угледот на неговото семејство и тој барал надоместок на нематеријалната 

штета.
399

 Првостепениот суд во два наврата барал од подносителот да го 

дополни тужбеното барање со одредени елементи, вклучително и со 

идентитетот на наводниот автор на статијата. Тој укажал дека не можел да  

добие информации од весникот за идентитетот на новинарот. Дури на 

рочиштето одржано на 29 јуни 2006 година одговорниот уредник изјавил дека 

автор на текстот бил новинар со иницијали К.Ј. И покрај тоа што бил повикан 

од  Судот К.Ј. не присуствувал на ниту едно рочиште закажано во периодот од 

септември 2006 до јануари 2007 година. Обвинението застарело и на 

рочиштето во јануари во 2007 година надлежниот суд ја запрел постапката, а 

на 1 март 2007 година Апелациониот суд ја потврдил одлуката на 

Првостепениот суд.  Важно е да се нотира дека во периодот од 2003 до 2007 

година, дваесет рочишта од закажани дваесет и три биле одложени поради 

отсуство на одговорниот уредник, неговиот застапник или новинарот. 

Апликантот присуствувал на сите рочишта, а во во текот на постапката во два 

наврата му се обратил на судечкиот судија и на претседателот на Судскиот 

совет, притоа жалејќи се на начинот на којшто било спроведено судењето и 

предупредувајќи ги дека обвинението би можело да застари.
400

 

Апликантот поднел жалба (апликација) до ЕСЧП. Тој, меѓу другото, се 

жалел и на повреда на членот 8 од ЕКЧП (право на почитување на приватниот 

и семејниот живот). Имено, апликантот се жалел дека Република Македонија 

го повредила членот 8 од ЕКЧП (не успела да го заштити приватниот и 

семејниот живот на апликантот) со тоа што домашните судови не успеале да 

обезбедат присуство на тужениот. Тој навел „дека како последица на 

објавениот напис била создадена негативна слика во јавноста за него и за 

неговото семејство―
401

 и „неговиот дом и работни простории биле покриени со 

графити опишувајќи ги нив како „арамии―.―
402

 

ЕСЧП, прво, се соочил со тврдењето на македонските власти дека 

апликацијата е недопуштена, односно дека апликантот не ги искористил 

                                                           
397 Popovski v. Republic of Macedonia, no. 12316/07, § 7, 31 October 2013. 
398 Ibid 
399 Ibid, para. 9.  
400 Ibid, para. 16.  
401 Ibid, para. 71. 
402 Ibid.  
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домашните правни лекови. Тие посебно укажуваат дека апликантот не повел 

граѓанска постака за надоместок на штета, чекајќи го исходот од кривичната 

постапка, иако и самите признаваат дека „имало изгледи дека парничната 

постапка ќе била запрена во очекување на исходот на кривичната постапка―,
403

 

Судот, повикувајќи се на неговата практика, укажува на воспоставените 

принципи во однос на барањето домашните правни лекови да бидат 

искористени со цел апликацијата да биде допуштена, и тоа: 

1) „државите поседуваат „извесна дискреција― во однос на начинот 

на којшто ќе ја исполнат нивната обврска да обезбедат домашен 

правен лек којшто ќе му овозможи на надлежниот национален 

орган да се справи со суштината на релевантниот жалбен навод 

од Конвенцијата и да даде соодветна отштета―;
404

 

2) „кога постојат бројни домашни правни лекови кои поединецот 

може да ги искористи, тоа лице има право да го избере оној правен 

лек кој ја адресира основата (суштината) нанесена на неговата  

жалба.. Со други зборови кога ќе се искористи еден правен лек, не 

се бара користење на друг правен лек, којшто во суштина ја има 

истата цел―.
405

 

3) „Доколку Владата тврди дека домашните лекови не биле исцрпени, 

таа го носи товарот на докажување дека жалителот не го 

искористил правниот лек којшто бил ефикасен и достапен. Сепак, 

штом таа успешно ќе се справи со товарот на докажувањето, врз 

жалителот паѓа обврската да утврди дека правниот лек кој е 

претпочитан од страна на Владата бил во суштина исцрпен или од 

некоја причина бил несоодветен или неефикасен во дадените 

околности на случајот или дека постоеле посебни околности кои го 

ослободувале него или неа од обврската да се придржува кон 

барањето за исцрпување токму на тој правен лек―.
406

 

 

 Применувајќи ги овие општи принципи врз околностите во случајот 

Поповски против Република Македонија ЕСЧП заклучил дека апликацијата 

е допуштена и го отфрлил приговорот дека апликантот не ги искористил 

домашните правни лекови коишто му биле достапни. Судот, меѓу другото, 

укажува дека во согласност со релевантното македонско законодавство 

оштетениот има можност да избира меѓу двата облика на обесштетување, 

граѓанскиот и кривичниот
407

и дека истите можеле да се користат било 

самостојно или во содејство еден со друг.
408

 Апликантот во конкретниот 

случај се одлучил да поведе кривична постапка. Во текот на постапката не се 

открил идентитетот на новинарот којшто ја напишал статијата, но како што 

нотира и Судот можел да го разгледа случајот во согласност со одредбите од 
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Кривичниот законик што предвидувале одговорност за одговорниот уредник 

во весник за дела сторени преку медиумот (што биле важечки во моментот на 

објавување на статијата).  

Во конкретниот случај по прогласувањето на апликацијата за 

допуштена ЕСЧП навлегол и во разгледување на случајот од аспект на членот 

8 од ЕКЧП (на меритумот на апликацијата). Имено, Судот, имајќи ги предвид 

сите околности на случајот, дава одговор на прашањето дали државата 

постапила во согласност со позитивната обврска од членот 8 од ЕКЧП да 

обезбеди почитување на приватниот и семејниот живот на апликантот, 

особено правото на почитување на неговиот углед? Како што веќе спомнавме 

на почетокот од оваа глава, членот 8 од ЕКЧП покрај негативна обврска (да се 

воздржува од арбитрарно мешање) на државата и наметнува и позитивни 

обврски што „може да вклучат усвојување на мерки обликувани со цел да 

обезбедат почитување на приватниот и семејниот живот дури и во областа на 

односите помеѓу поединците―.
409

 Пред да навлеземе во детерминирање кои 

мерки државата треба да ги преземе со цел да обезбеди почитување на 

приватниот и семејниот живот во сферата на односите меѓу самите поединции 

и дали Македонија во конкретниот случај постапила во согласност со членот 8 

уште еднаш треба да се повтори кога се применува овој член. Како што 

нагласува Судот за да се примени членот 8 од ЕКЧП  „нападот врз личната 

чест и угледот на жалителот мора да достигне одреден степен на 

сериозност и тој мора да биде сторен на начин којшто предизвикува штета 

во однос на личното уживање на правото на почитување на приватниот и 

семејниот живот―.
410

 Пресудата на ЕСЧП во случајот Поповски против 

Република Македонија говори во прилог на констатацијата дека имало таков 

напад. Но, дали државата преземала мерки да обезбеди почитување на правата 

заштитени со членот 8 од ЕКЧП?  

ЕСЧП укажува дека „изборот на средства за кои се сметало дека ќе 

обезбедат усогласеност со членот 8 во сферата на односи помеѓу самите 

поединци во принцип е прашање коешто навлегува во дискреционото право 

на процена (margin of appreciation) на државите договорнички―.
411

 Во 

продолжение тој, сепак, нагласува дека „таа дискреција оди рака под рака со 

европски надзор―.
412

 Неспорно е дека, најмалку што треба, е да биде 

воспоставен ефикасен правен систем, достапен до граѓаните, што ги штити 

правата заштитени во рамките на членот 8 од ЕКЧП, вклучително и угледот на 

поединецот од клевети. Во конкретниот случај ЕСЧП не спори дека таков 

систем му бил достапен на апликантот во Македонија
413

 и дека кривичното 

законадавство што било важечко во релевантниот период го штити угледот на 

поединецот од клевети. Меѓутоа, кривичната постапка во случајот Поповски 

против Република Македонија не била спроведена правилно (defective), 
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односно била спроведена на начин што претставува повреда на позитивните 

обврски што произлегуваат од членот 8 од ЕКЧП за државата. Оттука, ЕСЧП 

утврдил повреда на членот 8 од ЕКЧП од страна на Република Македонија.   

 

5.5.2. Случај Ел-Масри против Република Македонија  

Во случајот Ел-Масри против Република Македонија апликантот, 

германски државјанин, бил притворен на границата, држан незаконски во 

притвор во еден хотел во Македонија, изложен на тортура, однесен на 

аеродром и предаден на ЦИА. ЕСЧП утврдил повреда на неколку членови од 

ЕКЧП од страна на Република Македонија. Во овој дел од Извештајот 

акцентот ќе биде ставен на наводите на апликантот во однос на членот 8 од 

ЕКЧП.  

Апликантот тврдел дека неговото тајно и вонсудско киднапирање и 

држење во притвор претставува повреда на правата заштитени со членот 8 од 

ЕКЧП.
414

 Судот врз околностите на случајот ги применил општите принципи 

што тој ги воспоставил во својата дотогашна работа применувајќи и 

толкувајќи го членот 8 од ЕКЧП и тоа:  

1.„приватен живот― е широк и не е погоден за исцрпна 

дефиниција; тој може, во зависност од околностите, да го 

опфати моралниот и физичкиот интегритет на лицето. ...овие 

аспекти на концептот се проширени и на ситуации на лишување од 

слобода;  

2. членот 8, исто така, го заштитува и правото на личен развој, 

правото да воспоставува и развива врски со други човечки 

суштества и со надворешниот свет. Лицето не треба да се 

третира на начин што предизвикува губење на дигнитетот со 

оглед на тоа што „самата суштина на Конвенцијата е 

почитување на човековото достоинство и човековата слобода;  

3.... заемното уживање од страна на членовите на семејството во 

друштво едни со други претставува фундаментален елемент на 

семејниот живот;  

4.... суштинска цел на членот 8 е да се заштити поединецот од 

арбитрарно мешање од страна на јавните власти―.
415

 

   

ЕСЧП, имајќи ги предвид околностите на случајот и неговите заклучоци во 

однос на членовите 3 и 5 од ЕКЧП, заклучил дека има вмешување од страна 

на државата во правата заштитени со членот 8 од ЕКЧП коешто не било во 

согласност со законот.   

 

5.5.3. Одговор на Република Македонија на повредата на членот 8 

Врз основа на Акцискиот извешатај подготвен од националните власти 

во групата Атанасовиќ од 56 случаи може да се нотира дека државата 

преземала одредени мерки како одговор на пресудата во случајот Поповски 

                                                           
414 El-Masri v. Republic of Macedonia [GC], no. 39630/09, § 244, ECHR 2012.  
415 Ibid, para. 248.  
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против Република Македонија. Имено, во 2012 година е изменет Кривичниот 

законик на Република Македонија и е извршена декриминализација на 

клеветата што според државата ќе има влијание во спречување на повреди на 

членот 8 од ЕКЧП на сметка на должината на кривичната постапка во случај 

на клевета. Усвоен е Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета. 

Националните власти, покрај законодавни мерки, преземале и мерки со цел и 

обука на правосудните органи и подигање на свеста.
416

 

 

5.5.4. Заклучок  

Во случајот Поповски против Република Македонија, ЕСЧП: 

1. утврдил дека Македонија не го повредила членот 8 од ЕКЧП; и 

2. утврдил дека Македонија не го повредила членот 6 од ЕКЧП.  

Врз основа на анализата на пресудата во овој случај треба да се 

истакне следново:   

1. Во однос на надлежноста на Судот (член 8 од ЕКЧП):  

а) кога постојат бројни домашни правни лекови кои поединецот може 

да ги искористи, тоа лице има право да го избере оној правен лек кој ја 

адресира основата (суштината) на неговата жалба. Со други зборови, кога ќе 

се искористи еден правен лек, не се бара користење на друг правен лек, 

којшто во суштина ја има истата цел.
417

 

б) државите поседуваат „извесна дискреција во однос на начинот на 

којшто ќе ја исполнат нивната обврска да обезбедат домашно правно 

средство―
418

за секој чиишто права и слободи утврдени со ЕКЧП се повредени;  

в) кога државата тврди дека домашните правни средства не биле 

искористени, таа го носи товарот на докажување ... но штом таа успешно ќе се 

справи со товарот на докажувањето, врз жалителот паѓа обврската да утврди 

дека правниот лек ... во суштина бил исцрпен или од некоја причина бил 

несоодветен или неефикасен во дадените околности на случајот или дека 

постоеле посебни околности кои го ослободувале него или неа од обврската 

да се придржува кон барањето за исцрпување токму на тој правен лек.
419

 

2. Во однос на правото на почитување на приватниот и семејниот живот:  

 а) членот 8 од ЕКЧП покрај негативна обврска (да се воздржува од 

арбитрарно мешање) на државата и наметнува и позитивни обврски што 

„може да вклучат усвојување на мерки со цел да се обезбеди почитување на 

приватниот и семејниот живот дури и во областа на односите помеѓу 

поединците―.
420

 

 б) изборот на средства што треба да обезбедат усогласеност со 

членот 8 во сферата на односите помеѓу самите поединци е во принцип 

прашање коешто навлегува во дискрециското право на процена (margin of 

                                                           
416Аpdated action report (05/02/2016) Communication from "The former Yugoslav Republic of 

Macedonia" concerning the Atanasovic and Others group of cases against "The former Yugoslav 

Republic of Macedonia" (Application No. 13886/02).  
417Popovski v. Republic of Macedonia, no. 12316/07, § 80, 31 October 2013 
418 Ibid, para. 79. 
419 Ibid, para. 81. 
420 Ibid, para. 88. 
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appreciation) на државите договорнички,
421

но неспорно е дека, најмалку што 

треба, е да биде воспоставен ефикасен правен систем, достапен до граѓаните, 

што ги штити правата заштитени во рамките на членот 8 од ЕКЧП, 

вклучително и угледот на поединецот од клевети. 

3. Во однос на извршување на пресудaта:  

 а) извршена е декриминализација на клеветата во Македонија 

Во случајот Ел-Масри против Република Македонија ЕСЧП, меѓу другото, 

утврдил :  

1) утврдил дека Република Македонија го повредила и членот 8 од ЕКЧП. 

Врз основа на анализата на пресудата во овој случај треба да се истакне 

следново:   

 Во однос на правото на почитување на приватниот и семејниот живот:  

а) суштинска цел на членот 8 е да се заштити поединецот од 

арбитрарно мешање од страна на јавните власти;
422

 

б) членот 8, исто така, го заштитува и правото на личен развој, правото 

да воспоставува и развива врски со други човечки суштества и со 

надворешниот свет. ... заемното уживање од страна на членовите на 

семејството во друштво едни со други претставува фундаментален елемент на 

семејниот живот ... суштинска цел на членот 8 е да се заштити поединецот од 

арбитрарно мешање од страна на јавните власти;
423

 

в) тајно и вонсудско киднапирање и држење во притвор може да 

претставува повреда на правата заштитени со членот 8 од ЕКЧП. 

 

5.6. Слобода на уверување, совест и религија   

Членот 9 од ЕКЧП гарантира право на слобода на уверување, совест и 

религија, вклучувајќи го и правото на промена на религијата или уверувањето. 

Како што потенцира Murdoch (2007, 58) овој член на државата и наметнува не 

само обврска да се воздржува од мешање во правата заштитени со него, туку 

„одредбите може да бараат и позитивна акција од странa на државните власти 

со цел да утврдат дека правото е ефикасно. Во продолжение од овој текст 

акцентот ќе биде ставен на правото на слобода на религија фокусирајќи се на 

две основи прашања: Што се подразбира под слобода на религија? Дали може 

да се ограничи? Имено, ќе се обидеме да го детерминираме опсегот на правото 

и опсегот на неговата заштита.  

Анализата на практиката на Европскиот суд за човекови права 

покажува дека Судот не дава конкретна дефиниција на поимот религија, но 

дава доволно докази дека заштитата од членот 9 од ЕКЧП не е ограничена 

само на главните религии што доминираат денес. Судот експлицитно 

нагласува дека „слободата на уверување, совест и религија заштитена со 

членот 9 од ЕКЧП е една од основите на демократското општество во смисла 

на Конвенцијата―.
424

 Понатаму, тој укажува дека „таа, во својата верска 

                                                           
421 Ibid, para. 88. 
422El-Masri v. Republic of Macedonia [GC], no. 39630/09, § 248, ECHR 2012. .  
423 Ibid, para. 248.  
424 Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-A.  



160 

димензија, е еден од најважните елементи коишто го сочинуваат идентитетот 

на верниците и нивното сфаќање на животот, но, исто така, скапоцено 

средство за атеистите, агностиците, скептиците и незаинтересираните―.
425

 

Значи, правото на слобода на религија подразбира „право да се биде но, и да 

не се биде верник―,
426

односно да се имаат сопствени идеали и уверување 

формирани во совеста на поединецот. Но, дали правото на слобода на 

религија, на начин на којшто е формулирано со ЕКЧП, има само внатрешен 

аспект? Анализата во рамките на истражувањето дава негативен одговор на 

ова прашање - идетификувани се два аспекта на правото на слобода на 

религија гарантирано со членот 9 на ЕКЧП: внатрешен (апсолутна слобода) и 

надворешен (релативна слобода). Имено, „верската слобода, првенствено, е 

прашање на совеста на поединецот, таа, исто така, имплицира, inter alia, и 

слобода се манифестира во сопствената религија насамо или во заедница со 

други, јавно и во кругот на оние што делат исти убедување (припаѓаат на иста 

религијa―.
427

 Оваа слобода подразбира „слобода да се има или не религиозни 

уверувања и да се практикува или не религијата―.
428

 Во однос, пак, на тоа како 

се манифестира религијата примарно треба да се укаже на став 1 од членот 9 

од ЕКЧП, што пропишува дека поединецот може да ја изрази својата религија 

или убедување, преку почитување, поучување, богослужба и обред. Како што 

постојано повторува ЕСЧП, бидејќи верските заедници традиционално 

егзистираат во организирани струкури, членот 9 мора да се толкува во светло 

на членот 11 од ЕКЧП.
429

 Автономното постоење на верските заедници како 

неопходен услов за плурализмот и демократијата е во самата основа на 

заштитата пропишана со членот 9 од ЕКЧП и Судот во неколку случаи 

утврдил дека одбивањето на државата да и признае правен статус на верска 

заедница (организација) претставува вмешување во остварување на правата 

заштитени со членот 9 од ЕКЧП.
430

 Според ЕСЧП учеството во заедницата 

(верска) е манифестирање на сопствената религија.
431

 Судската практика 

покажува дека едено од средствата да се оствари правото да се манифестира 

сопствената религија, особено за верска заедница, во неговата колективна 

димензија, е можноста да се обезбеди судска заштита на заедницата, нејзините 

членови и нејзиниот имот (средства) што значи дека членот 9 треба да се 

толкува не само во светло на членот 11 туку и на членот 6.
432

 

Во овој дел се наметнуваат и следните прашања: Дали правото на 

религија подразбира и право да се смени религијата или да се убеди друго 

лице да прифати одредени религија? Дали членот 9 од ЕКЧП го штити секој 

акт мотивиран или инспириран од одредена религија или уверување? Во 

                                                           
425 Ibid.  
426 Види на пример Buscarini and Others v. San Marino [GC], no. 24645/94, §34, ECHR 1999-I.  
427 Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 114, ECHR 2001-XII.  
428 Ibid.  
429 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, §61, 31 July 2008.  
430 Види Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, 31 July 

2008.  
431 Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI. 
432 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, §63, 31 July 2008. 
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однос на првото прашање, ЕСЧП ќе укаже дека членот 9 „во принцип 

вклучува право да се обиде да го убеди ближниот и право да се смени 

религија―.
433

 Во однос на второто прашање, Судот констатира дека членот 9 

од ЕКЧП „не го штити секој акт мотивиран или инспириран од одредена 

религија или уверување―.
434

 Така, на приемер, во случајот Kalaç v. Turkey, 

ЕСЧП констатирал дека  не постои повреда на правото загарантирано со 

членот 9 во случај каде што воено лице со фундаменталистички убедувања 

било принудно пензионирано поради повреда на дисциплината.
435

  

Во согласност со членот 9 (став 2) од ЕКЧП вмешувањето на државата 

во остварување на правото на слобода на религија е оправдано ако е 

пропишано со закон, има легитимна цел (во интерес на националната 

безбедност, јавната сигурност, здравјето или моралот или за заштита на 

правата и слободите на другите) и е неопходно во едно демократско 

општество (да соодветствува со неопходна општествена потреба (pressing 

social need) и да биде пропорционално на легитимната цел).
436

 ЕСЧП, ќе 

констатира дека во едно демократско општество во кое коегзистираат неколку 

религии можеби ќе биде неопходно да се воспостават ограничувања на оваа 

слобода [на религија] со цел да се помират интересите на различните групи и 

да се гарантира дека уверувањата на сите се почитуваат.
437

 Меѓутоа, во 

вршење на оваа своја надлежност (регулирање) во оваа сфера и во нејзините 

односи со различните религии, религиозни групи (движења) и уверувања  

државата е обврзана да остане неутрална и непристрасна.
438

 

 

5.6.1. Случај Костески против Република Македонија  

На 1 април 1998 година апликантот поднел тужба (повел работен спор) 

до Општинскиот суд во Битола против неговиот работодавец (ЈП 

Електростопанство) бидејќи бил дисциплински казнет поради отсуство од 

работа. Имено, на 29 јануари 1998 година, апликантот отсуствувал од работа и 

покрај инструкциите до вработените во тој период да не се земаат слободни 

денови поради зголемен обем на работа. Денот кога тој отсуствувал од работа 

бил државен празник за припадниците на муслиманската вероисповед. 

Апликантот тврдел дека го славел празникот. Меѓутоа, и првостепената и 

второстепената дицсиплинска комисија утврдиле дисциплинска одговорност и 

тој бил казнет со 15 % од платата во период од три месеци. Пред 

Општинскиот суд во Битола тој тврдел дека му се повредени правата 

гарантирани со Уставот (еднаквост во правата и слободите и слобода на 

вероисповед) и дека бил казент само затоа што славел муслимански верски 

празник. Судот ја одбил тужбата нагласуваќи дека тој не доставил докази дека 

тој е припадник на муслиманската религија. Апликантот се жалел до 

                                                           
433 Види на пример Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-A.  
434 Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 114, ECHR 2001-XII.  
435 Kosteski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 55170/00, § 37, 13 April 2006.  
436 Види на пример на Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 

114-119, ECHR 2001-XII. 
437 Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 115, ECHR 2001-XII.  
438 Ibid, para. 116.  
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повисокиот суд (Апелациониот суд во Битола), но во јуни 1998 година тој ја 

одбил жалбата, укажувајќи дека „понискиот суд правилно постапил кога го 

одбил тужбеното барање на жалителот, од причина што тој не докажал 

дека е муслиман, имајќи предвид дека истиот ги славел и христијанските 

религиозни празници―.
439

На 7 април 1998 година, се паѓал уште еден празник 

што го празнувале граѓаните со муслиманска вероисповед. Апликантот 

повторно отсуствувал од работа и повторно бил дисциплински казнет 

(парично). Повел уште една судска постапка и истата повторно ја изгубил 

(Првостепениот суд одлучувал на 27.5. 1999, а Апелациониот суд на 27.9.1999 

година).    

На 18 ноември 1999 година, апликантот повел постапка пред 

Уставниот суд на Република Македонија. Тој пред Уставниот суд тврдел дека 

е жртва на дискриминација врз основа на религија. Тој, меѓу другото, 

истакнал дека:  

„ова, особено од причина што судовите од непознати причини 

воопшто не ја зеле предвид неговата изјава дека е муслиман како 

веродостојна и барале други докази. Притоа, тој смета дека 

судовите воопшто не требало да бараат од него, тој да ги 

докажува своите религиозни убедувања―.
440

 

 

Уставниот суд се прогласил надлежен само во однос на Одлуката на 

Апелациониот суд во Битола од 27 септември 1999 година. Уставниот суд 

заклучил дека тој не бил дискриминиран врз основа на верско уверување и го 

отфрлил барањето. Тој го адресирал прашањето дали е доволно, при 

остварување на правото на платено отсуство за време на верски празник, 

граѓаните само субјективно да ја изразат верската припадност и утврдил: 

„Имајќи предвид дека владеењето на правото е темелна вредност 

на уставниот поредок на Република Македонија според членот 8 

став 1 алинеја 3 на Уставот, што подразбира предност на 

објективните правни норми над субјективната волја при 

остварување на правата, од една страна, како и имајќи ги предвид 

укажувањата на претставниците на христијанската и 

исламската религија во Република Македонија... (Деканот  на 

Богословскиот факултет во Скопје и поглаварот на Исламската 

заедница  во Македонија) дека постојат објективни критериуми за 

определување на припаѓањето на еден граѓанин на христијанско и 

исламско уверување, од друга страна, Судот оцени дека нужно 

мора да се утврдат објективни факти поврзани со остварување на 

некое право и да се изведат докази во врска со истите, во 

ситуација кога се бара некое право―.
441

 

 

                                                           
439 Kosteski v. Republic of Macedonia, no. 55170/00, § 15, 13 April 2006 15.  
440 Ibid, para. 21 
441 Ibid, para. 23. 
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Апликантот се жалел пред ЕСЧП дека е жртва на повреда на правото на 

слобода на религија утврдено со членот 9 од ЕКЧП. Тој, меѓу другото, 

истакнал дека:  

„Барањето за поднесување на неточно одредени докази ... 

претставува наметнување на неговата внатрешна совест, што 

предизвикало чувство на инфериорност, бидејќи од никој друг не се 

барале дополнителни услови за пристапување кон муслиманската 

религија. Ниту еден граѓанин, претходно не бил задолжен да ја 

докажува својата верска припадност. Во неговиот случај, тој бил 

казнет поради тоа што не успеал да ја докаже својата верска 

определба и казната претставувала мешање во изразувањето на 

неговите верски убедувања, поточно во неговото активно 

вклучување и славењето на празникот Бајрам―.
442

 

 

ЕСЧП, на почетокот во овој случај, повикувајќи се на неговите 

претходни пресуди, уште еднаш, нагласува дека иако верската слобода, 

првенствено, е прашање на совеста на поединецот, таа, исто така, имплицира, 

inter alia, и слобода, сопствената религија се манифестира насамо или во 

заедница со други, јавно и во кругот на оние што делат исти убедување 

(прпаѓаат на иста религијa)
443

што, пак, не подразбира дека членот 9 од ЕКЧП 

не го штити секој акт мотивиран или инспириран од одредена религија или 

уверување.
444

 Дали отсуството од работа на апликантот во конкретниот случај 

(дури и навистина да било мотивирано од неговата желба за прославување на 

муслимански празник), претставува манифестација на неговите убедувања во 

онаа смисла во членот 9 од ЕКЧП? Дали паричната казна што му е изречена 

на апликантот, поради отсуството од работа без дозвола, е вмешување во 

остварување на правата заштитени со овој член од Конвенцијата. ЕСЧП, не е 

убеден во тоа. Тој, заклучил дека нема повреда на членот 9 од ЕКЧП. Имено, 

Судот утврдил дека постои вмешување во остварување на правото на слобода 

на религија гарантирано со членот 9 од ЕКЧП но, дека тоа вмешување не 

може да се смета за непропорционално, и може да се смета за оправдано во 

согласност со став 2 од членот 9, имено, пропишано со закон и неоходно во 

едно демократско општество со цел заштита на правата на другите.
445

 

Иако, самата помисла државата да му суди некому за неговите внатрешни и 

лични убедувања е неприфaтлива и потсетува на неславниот прогон од 

минатото, ЕСЧП смета дека ова е случаj каде што жалителот бара посебно 

право во делот на вработувањето (отсуство од работа поради верски празник) 

признато со позитивните прописи на државата. Во тој правец, тој ќе истакне 

дека:  

„однос на вработувањето, каде со договор се уредуваат правата и 

обврските помеѓу работодавецот и работникот, Судот не смета 

                                                           
442 Ibid, para. 32.  
443Ibid, para.37.  
444 Ibid.  
445 Ibid, para. 39 
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дека е неразумно доколку работодавецот, на прашањата поврзани 

со отсуството без дозвола или оправдување, гледа како на 

дисциплински прашања. Кога работникот се повикува 

на  определен  исклучок, не е во спротивност со слободата на 

уверување да се бара некое ниво на основаност, кога се бара 

привилегија или право кое не е генерално достапно и доколку таква 

основаност не уследи, да се донесе негативен заклучок―.
446

 

 

Апликантот пред ЕСЧП се жалел и на повреда на членот 14 од ЕКЧП 

(дискриминација) во врска со членот 9 од ЕКЧП. Судот, нагласува  дека 

различниот третман е дискриминациски, во согласност со членот 14, 

„доколку не постои објективно и разумно оправдување―, односно, доколку 

нема „легитимна цел― или доколку нема „разумен однос на пропорционалност 

помеѓу мерките кои се преземени и целта која требало да се постигне― 

укажувајќи на слободата на одлучување на државата во овој дел. Имајќи ги 

предвид околностите на случајот Костески ЕСЧП заклучил дека барањата 

апликантот со реден степен да ја докаже основаноста на неговото тврдење не е 

неразумно и непропорционално. Оттука, тој заклучил дека нема повреда на 

членот 14 од страна на Република Македонија во овој случај. 

  

5.6.2. Заклучок  

Во случајот Костески против Република Македонија ЕСЧП:  

 1. утврдил дека Република Македонија не го повредила членот 9 од 

ЕКЧП.  

 2. утврдил дека Република Македонија не го повредила членот 14 од 

ЕКЧП во врска со членот 9 од ЕКЧП.  

Врз основа на анализата на пресудата во овој случај треба да се истакне 

следново:   

1. Во однос на правото на слобода на уверување, слобода и религија: 

а) иако верската слобода, првенствено, е прашање на совеста на 

поединецот, таа, исто така, имплицира, inter alia, и слобода се 

манифестира сопствената религија насамо или во заедница со други, 

јавно и во кругот на оние што делат исти убедувања (припаѓаат на 

иста религијa),
447

 

б) членот 9 од ЕКЧП не го штити секој акт мотивиран или инспириран 

од одредена религија или уверување,
448

 

в) државата не можа да му суди некому за неговите внатрешни и 

лични убедувања, 

г) паричната казна изречена на работник во дисциплинска постапка, 

поради отсуството од работа без дозвола, а со цел славење на верски 

празник, е вмешување во остварување на правата заштитени со членот 

9 од ЕКЧП, но не по автоматизам и неоправдано,  

                                                           
446 Ibid.  
447Ibid, para.37.  
448 Ibid.  
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д) вмешување од страна на државата во правата заштитени со членот 9 

од ЕКЧП е оправдано ако: е пропишано со закон, има легитимна цел 

(во интерес на националната безбедност, јавната сигурност, здравјето 

или моралот или за заштита на правата и слободите на другите) и 

неопходно во едно демократско општество (да соодветствува со 

неопходна општествена потреба (pressing social need), да биде 

пропорционално на легитимната цел и ),
449

 

ѓ) не е неразумно доколку работодавецот, на прашањата поврзани со 

отсуството без дозвола или оправдување, гледа како на дисциплински 

прашања. Кога работникот се повикува на определен  исклучок [на 

пример, право да отсуствува поради славење на верски празник 

признато со позитивното право на државата], не е во спротивност со 

слободата на уверување да се бара некое ниво на основаност, кога се 

бара привилегија или право кое не е генерално достапно и доколку 

таква основаност не уследи, да се донесе негативен заклучок.
450

 

 

5.7. Слобода на собирање и здружување  

Членот 11 од ЕКЧП го штити правото на мирно собирање и 

здружување. При анализата на овој член, прво, се наметнува прашањето дали 

државата е должна само да се воздржува од попречување на мирно собирање 

и здружување на лицата во нејзина јурисдикција. Дали членот 11, на начинот 

на којшто е формулиран со Конвенцијата, само ја штити индивидуата од 

директно мешање од страна на државата во остварување на правото или, пак, 

на државата и наметнува и позитивна обврска да го заштити правото на 

собирање и здружување?  ЕСЧП, во случајот Plattform ‘Arzte fur das Leben’ v 

Austria, се соочил, прво, со прашањето дали државата е должна да ги заштити 

демонстрантите од друга група на демонстранти во согласност со членот 11. 

Дали правото на слобода на мирно собирање е негативно право? Судот, иако 

не развил генерална теорија за позитивните обврски, коишто произлегуваат од 

ЕКЧП, сепак, експлицитно утврдил дека „вистински, ефикасна слобода на 

мирно собирање не може да се ограничи само на обврската на државата да не 

се меша―.
451

 Тој не се согласил дека чисто негативната концепција на 

слободата на мирно собирање е во согласност со предметот и целта на членот 

11
452

 и нотира дека „членот 11 понекогаш бара да бидат преземени и 

позитивини мерки, дури и во сферата на односите меѓу индивидуите, ако е 

потребно―.
453

 Членот 11 од ЕКЧП на државата и наметнува обврска да преземе 

разумни и соодветни мерки да го зашти правото на мирно собирање (во 

спомнатиот случај да ги заштити демонстрантите). Меѓутоа, државата има 

широка дискреција во однос на изборот на мерки. Како што нотира ЕСЧП 

обврските од членот 11 од ЕКЧП (право на слобода на мирно собирање) „се 

                                                           
449 Види на пример на Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 

114-119, ECHR 2001-XII. 
450 Ibid., para.39.  
451 Plattform ―Ärzte für das Leben‖ v. Austria, 21 June 1988, § 32, Series A no. 139.  
452 Ibid. 
453 Ibid.  
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обврски во однос на мерките а не резултатот―.
454

Подоцна, Судот ќе 

индетификува позитивни обврски за државата (вклучително и да преземе 

позитивни мерки и во сферата на односите меѓу индивидуите) и во делот на 

правото на слобода на здружување.
455

 Во тој контекст, треба да се нагласи 

дека членот 11 од ЕКЧП на лицата им гарантира не само слобода на 

здружување, вклучително и право да формираат и да се придружуваат на 

синдикати, во позитивна смисла, туку и имплицитно и негативно право да не 

се биде принуден да се придружиш на организација или синдикат.
456

 

Членот 11 од ЕКЧП содржи лимитирачка клаузула. Правото на мирно 

собирање и здружување може да биде ограничено само со закон и само 

доколку тоа е неопходно во едно демократско општество, во интерес на 

националната безбедност или јавната сигурност, за спречување на безредие 

или кривично дело, за заштита на здравјето и моралот или за заштита на 

правата и слободите на другите. Анализата на работата на ЕСЧП (на 

неговите пресуди) во делот на членот 11 покажа дека кога Судот разгледува 

тврдење за повреда на овој  член во основа адресира две прашања: 1. Дали 

постои вмешување од страна на државата во остварување на правото од 

членот 11 од ЕКЧП?; 2. Дали, доколку постои, тоа вмешување e оправдано 

(justified)? Конкретните околности на секој поединечен случај даваат одговор 

на првото прашање (на пример, распуштање на политичка партија иницирано 

од одлука на надлежен орган
457

или поништување на акти на здружение на 

граѓани претставува вмешување во членот 11 според ЕСЧП). Доколку постои 

вмешување од страна на државата тоа е оправдано само ако: 

 1. е пропишано со закон;  

 2. има легитимна цел и  

 3. е неопходно во едно демократско општетсво.
458

 

Судот, не ретко повторува дека покрај неговата автономна улога и 

посебна сфера на примена, членот 11 мора да се разгледува и во контекст на 

членот 10 (слобода на изразување).
459

 Според него „заштитата на слободата на 

изразување е една од целите на слободата на собирање и здружување, како 

штo е утврдена во членот 11―.
460

 Заштитата на слободата на уверување 

(мислење) во рамките на слободата на уверување (мисла) совест и религија 

(член 9 од ЕКЧП), исто така, е една од целите на членот 11.
461

 Притоа, Судот 

постојано нагласува дека членовите 9, 10 и 11 се битни за функционрање на 

демократијата во едно општество.  

 

                                                           
454 Ibid, para. 34 
455 Види на пример, Sibson v. the United Kingdom, 20 April 1993, § , Series A no. 258-A.  
456 Young, James and Webster v. the United Kingdom, 13 August 1981, 51-69, Series A no. 44 
457 Види на пример Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 23885/94, § …, 

ECHR 1999-VIII.  
458 Види на пример Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 23885/94, § …, 

ECHR 1999-VIII;  
459 Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 23885/94, §37, ECHR 1999-VIII;  
460 Ibid. ц 
461 Види Young, James and Webster v. the United Kingdom, 13 August 1981, 57, Series A no. 44 
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5.7.1. Здружението на граѓани Радко и Паунковски против 

Република Македонија  

Во 2000 година Основниот суд во Охрид во регистерот на здруженија 

и фондации регистрирал здружение (основано од 10 граѓани, вклучувајќи го и 

вториот апликант) под име „Здружение на граѓани Радко – Охрид― 

Здружението е основано како „самостојна, непартиска и општествена 

организација, за изучување и промовирање на Македонското ослободително 

движење („Движењето―), преку општоприфатени демократски принципи и 

стандарди―„
462

а член на Здружението може да биде секој граѓанин 

(државјанин и странец) којшто има навршено 18 години и ги прифаќа 

програмските цели на Здружението. За име на Здружението е земен 

псевдонимот на Ванчо Михалјов – Радко, контроверзна личност од 

македонската историја. Во согласност со Стаутот целите и задачите на 

Здружението се:  

- „ќе се залага за издигнување и афирмација на македонскиот 

културен простор; 

 - ќе се залага за воспоставување на традиционалните морални 

човечки доблести;  

- ќе се залага за афирмација на целите, задачите и идеите на 

Македонското ослободително движење, преку издавање на 

сопствен весник, книгоиздавачка дејност, библиотека, преку 

сопствени електронски медиуми, семинари, конференции, трибини 

и други културни форми на дејствување―.
463

 

 

Во согласност со членот 8 од Статутот на Здружението, вака дефинираните 

цели и задачи ќе се остваруваат преку: 1. индивидуално и колективно 

дејствување на членовите, органите и телата на Здружението; 2. 

соработка на Здружението со соодветни здруженија и структури од 

земјата и странство―.
464

 

Програмата за работа на Здружението се состои од два става, и тоа: 

 „Здружението се формира како невладина, непартиска и 

неполитичка организација, поради издигнување и афирмација на 

македонскиот културен простор, за воспоставување на 

традиционалните морални и човечки доблести, афирмирани во 

идеите на Македонското ослободително движење, преку издавање 

на сопствен весник, издавачка дејност, библиотека, преку 

сопствени електронски медиуми, семинари, конференции, трибини 

и други културни форми на дејствување.  

За горните цели Здружението ќе организира и јавни трибини, со 

учество на афирмирани културни и научни работници од земјата и 

странство, ќе дејствува и преку месните комитети―.
465

 

                                                           
462 Association of Citizens Radko and Paunkovski v. Republic of Macedonia, no. 74651/01, §10, 

ECHR 2009 (extracts). 
463 Ibid, para.11 
464 Ibid, para.12. 
465 Ibid, para. 15.  
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По регистрирање на Здружението членовите преземале активности во 

насока на негова промоција, вклучително и преку изработка на промотивна 

брошура. Официјалната промоција на Здружението се одржала во октомври 

2000 година во Скопје. Меѓутоа, истата била прекината со инцидент. Три 

момчиња фрлиле димна бомба во салата во којашто се одржувала 

промоцијата, тоа предизвикало тепачка, при што еден пензиониран новинар 

бил повреден. Во 2007 година две лица  (од кои еден член на Здружението) 

биле осудени од страна на Основниот суд во Скопје за предизвикување на 

тешки телесни повреди. Активностите на Здружението биле следени со силна 

медиумска кампања, во којашто се осудувало неговото основање и 

функционирање како спротивни на македонскиот национален идентитет.  

Во 2000 година тројца адвокати од Скопје, заедно со политичка 

партија и Сојузот на борците од Втората светска вoјна поднеле иницијативи 

пред Уставниот суд на Република Мекдонија за оцена на Статутот и 

Програмата на Здружението. Тие барале актите да се оценат во согласност со 

членот 20 од Уставот на Макеоднија. Подносителите ја спореле и законитоста 

на одлуката на Основниот суд Охрид за регистрација на Здружението.
466

 Пред 

Уставниот суд подносителите ја темелеле иницијативата, меѓу другото, и на 

следново:  

„Здружението ја промовира идеологијата на Ванчо за промена на 

националната свест на македонскиот народ за сметка на друга, со 

што се нарушува македонското национално чувство и води кон 

поттикнување и разгорување на национална омраза и 

нетрпеливост. Здружението ги рехабилитира и легализира 

тероризмот и фашизмот како круцијални карактеристики на 

Хитлеровиот соработник Ванчо Михајлов, како акт на „целосно 

ослободување― и како наследство кое е оставено некому да го 

заврши…Словени од Македонија кои се сметаат себеси за Болгари 

низ вековите се непознати во Република Македонија. Тие не 

постојат како нација, националност или каков било законски 

ентитет. Во Македонија има Македонци, а може да има и Бугари, 

Срби.... како припадници на друг народ и нација. Во никој случај 

нема Славјани од Македонија – Болгари―.
467

 

 

Во 2001 година Уставниот суд на Република Македонија одлучил да ги 

прогласи Статутот и Програмата на Здружението за ништовни, бидејќи тие 

биле насочени кон насилно рушење на уставниот поредок и поттикнување на 

национална или религиска омраза и нетрпеливост.
468

 Во образложението на 

Одлуката Уставниот суд, меѓу другото, се повикува на учењето на Иван 

Михајлов „Радко― дека:  

„македонскиот етнос никогаш не суштествувал на овој простор, 

туку истиот им припаѓал на Болгарите [Бугарите] од Македонија 
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и дека со неговото признавање бил направен најкрупниот престап 

во болшевичката централа за времето на нејзиното 

суштествување. Имено, според неговото учење, процесот на 

дебугаризација на Македонија, насилно спроведен после Втората 

светска војна, претставува србокомунистичко ропство, а оваа 

србокомунистичка доктрина и по осамостојувањето на Република 

Македонија од 1991 година, продолжувала да биде официјална 

доктрина во државата―. ...
469

 

 

Во однос, пак, на слободата на здружување Уставниот суд констатира 

дека членот 20 од Уставот на државата го гарантира правото на слобода на 

здружување. Меѓутоа, тој укажува дека оваа слобода не е апсолутна, односно 

дека се забренети здруженија на граѓани коишто во својата програма 

повикуваат на насилно уривање на уставниот поредок на државата и 

поттикнуваат и разгоруваат национална или религиска омраза и 

нетрепеливост. Според Уставниот суд (кој, меѓу другото, се повикува и на 

Преамбулата на Уставот во којашто е наведено дека Македонија е 

конституирана како национална држава на македонскиот народ) тоа било 

случај со Здружението Радко – Охрид (секоја активност насочена кон 

негирање на идентитетот на македонскиот народ фактички е насочена кон 

насилно уривање на уставниот поредок на државата и поттикнување и 

разгорување на национална или религиска омраза и нетрпеливост).  

По објавување на Одлуката на Уставниот суд во Службен весник, 

Основниот суд во Охрид по службена должност донел решение со коешто се 

утврди престанот на работата на Здружението. Одлуката нa Основниот суд 

била обжалена пред Апелациониот суд во Битола, но тој ја одбил жалбата.  

Апликантите Здружението на граѓани Радко & Паунковски поднеле 

жалба (апликација) до ЕСЧП. Апликантите тврделе дека Република 

Македонија го повредила членот 11 од ЕКЧП. Имено, апликантите се жалеле 

дека „со одлуката на Уставниот суд која ги прогласила за ништовни 

Статутот и Програмата на Здружението, дошло до распуштање на 

Здружението со што членовите биле лишени од можноста заеднички да ги 

реализираат целите утврдени во Статутот и Програмата„.
470

 Апликантите 

тврделе дека има вмешување од страна на државата во остварување на 

правото на слобода на здружување и дека тоа вмешување не е оправдано 

(нема легитимна цел и не е неопходно во едно демократско општество). Меѓу 

другото, апликантите потенцираа дека со ништо не промовираат насилни 

средства за остварување на Програмата на Здружението. Во предметот 

интервенирала (се вмешала) трета страна – Република Бугарија. Во нејзиното 

произнесување (писмено) до ЕСЧП Владата на Република Бугарија, меѓу 

другото ќе нагласи дека: 1. толкување на историски настани ( вклучително и 

личности како Ванчо Михајлов) не треба да биде релевантно за Судот и 2. 

фактот дека „целите на Здружението се сметаат за некомпатибилни со 
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тековната официјална политичка доктрина на Македонија, не ги прави нив 

некомпатибилни со правилата и принципите на демократијата―.
471

 

ЕСЧП се соочил со две основни прашања: Дали постои вмешување во 

правата на апликантот гарантирани со членот 11 од ЕКЧП од страна на 

Република Македонија? Дали тоа вмешување е оправдано? Во однос на 

првото прашање ЕСЧП експлицитно заклучил дека поништувањето на актите 

на Здружението претставува вмешување во правата загарантирани со членот 

11 од ЕКЧП. Во продолжение ЕСЧП го разгледувал второто прашање дали тоа 

вмешување на државата било во согласност со членот 11 од ЕКЧП 

(пропишано со закон, со легитимна цел и неопходно во едно демократско 

општество).  

 
Пропишано со закон  

Вмешувањето на државата во правата заштитени со членот 11 од 

ЕКЧП треба да биде пропишано со закон. ЕСЧП, повикувајќи се на неговата 

практика, ќе нотира дека „нормата не може да биде третирана како закон, 

доколку не е формулирана со доволна прецизност која ќе им овозможи на 

граѓаните - доколку е потребно, со соодветен совет - да предвидат, до 

степен кој е разумен во околностите, за последиците кои одредена 

активност може да ги предизвика―.
472

 Судот укажува дека е невозможно да 

се постигне апсолутна прецизност во изработката на законите
473

 и прифаќа 

дека толкувањето и примената на домашното право е примарна задача на 

националните власти, признавајќи ја улогата на судовите при толкувањето на 

нормите. Применувајќи ги општите принципи во конкретниот случај ЕСЧП 

одлучил дека вмешувањето предмет на аналзиа било пропишано со закон.  

 

Легитимна цел  

 

ЕСЧП, имајќи ги предвид околностите на случајот, заклучил дека 

„распуштањето на Здружението тежнее барем кон една „легитимна цел― 

утврдена во членот 11, имено  заштита на „правата и слободите на другите―.
474

 

 

Неопходно во едно демокртско општество  

 

 ЕСЧП, во случајот Здружението на граѓани Радко и Паунковски 

против Република Македонија, уште еднаш, нагласува деа заштитата на 

мислењето и на слободата на неговото изразување е една од целите на 

слободата на собирање и здружување, утврдени во членот 11  од ЕКЧП. 
475

 Во 

продолжение Судот нагласува дека „слободата на изразување е применлива не 

само за „информација― или „идеја― која е општоприфатена или се смета за 

                                                           
471 Ibid, para. 52 
472 Ibid, para. 54. 
473 Ibid, para. 55. 
474 Ibid, para. 62. 
475 Ibid, para. 63. 



171 

ненавредлива или рамнодушна, туку, исто така, и за онаа којашто повредува 

(навредува), шокира или вознемирува―.
476

Последното, Судот го образложува 

со потребите на плурализмот, толеранцијата и слободоумноста како нужни 

услови за постоење на едно „демократско општество―. ЕСЧП признава дека е 

можно да се создаде тензија во ситуација кога општеството станува 

поделено
477

, но тој смета дека тоа е една од неизбежните последици на 

плурализмот.
478

 Во тој контекст, тој навлегува во детерминирање на тоа каква 

треба да биде улогата на властите во такви околности и заклучува дека во 

такви околности од нив не се бара „да ја отстранат причината за таквата 

тензија со елиминирање на плурализмот, туку да обезбедат дека 

спротивставените групи ќе се толерираат меѓусебно―.
479

 ЕСЧП не негирa дека 

правото на слобода на здружување може да биде ограничено. Меѓутоа, секое 

вмешување од страна на државата во остварување на правото мора да биде 

неопходно во едно демократско општество: да соодветствува со неопходна 

општествена потреба (pressing social need), да биде пропорционално со 

легитимната цел и да биде оправдано со релевантни и доволни 

причини.
480

Државата има одредена слобода на одлучување (margin of 

appreciation) во однос на ограничување на правата заштитени со членот 11, но, 

секако, дека таа дискреција е под надзор на ЕСЧП.  

 Во конкретниот случај ЕСЧП сметал дека причините на коишто се 

повикувале властите на Република Македонија за распуштање на Здружението 

биле „нерелевантни и недоволни―.
481

 Според него, ограничувањето на 

слободата на здружување во конкретниот случај „не претставува неопходна 

општествена потреба―
482

и според тоа вмешувањето во демократско општество 

не може да се третира како неопходно.
483

 Судот заклучил дека во случајот 

Здружението на граѓани Радко и Паунковски против Република 

Македонија има повреда на членот 11 од страна на државата. Во пресудата, 

меѓу другото, тој ќе истакне:  

„Уставниот суд не сугерирал дека Здружението или неговите 

членови би користеле нелегални или недемократски средства за 

постигнување на нивните цели. Уставниот суд не обезбедил 

никакви објаснувања за тоа зошто негирањето на македонскиот 

идентитет е еднаков на насилство, особено на насилно уривање на 

уставниот поредок. Дури и во постапката пред овој Суд, 

тужената Влада не презентираше докази дека апликантите 

употребиле или би можеле да употребат такви средства. И покрај 
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ставовите на Владата за одредени историски околности, 

Уставниот суд не го окарактеризирал Здружението како 

„терористичко―.Навистина, ништо во основачките акти на 

Здружението не укажува дека тоа ќе застапува насилство...― .
484

  

„Се чини дека клучен елемент во прогласувањето на основачките 

акти за ништовни било името на Здружението и учењето на Иван 

Михајлов Радко кое тој го ширел за време на неговиот живот―. 
485

 

 

„Неспорно е дека формирањето и регистрацијата на 

Здружението под псевдонимот на Иван Михајлов „Радко―, 

генерирал извесен степен на тензија, имајќи ја предвид особената 

чувствителност на јавноста за неговата идеологија, на којашто се 

чини од страна на македонскиот народ, се гледа не само како на 

навредлива и деструктивна, туку и како на негирачка за нивните 

права на нациналниот идентитет. Дури иако апликантите се 

согласиле дека нивните идеи „во врска со соодветното толкување 

на историјата на Македонија и етничките Бугари во Македонија― 

би можеле да се сметаат за непријателски и навредливи за многу 

граѓани.... Висок степен на интерес на јавноста бил манифестиран 

преку медиумска кампања и тензијата станала евидентна на 

церемонијата за промовирање на Здружението, кога биле фрлени 

димните бомби, а новинарот бил тешко повреден―.
486

 

 

 „Под овие околности, Судот не може да прифати дека името 

„Радко― и неговите или идеите на неговите следбеници биле 

одговорни за нараснатите непријателски чувства кај 

популацијата. .... Сепак, Судот смета дека именувањето на 

Здружението според поединец кој негативно се третира кај 

мнозинството од популацијата, не би можело самото по себе да се 

смета обвинувачко, или самото по себе во сегашноста, да 

претставува идна закана за јавниот ред. Во отсуство на некаков 

конкретен доказ кој ќе покаже дека со изборот на Здружението да 

се вика себеси „Радко―, се предодредил за политика која ќе 

претставува реална закана за македонското општество или 

државата, Судот смета дека поднесок заснован на називот на 

Здружението, само по себе, не го оправдува неговото распуштање 

...― . 
487

 

 

На крај во овој дел, внимание заслужува уште едно прашање, коешто е 

адресирано од страна на ЕСЧП и во случајот Здружението на граѓани Радко 

и Паунковски против Република Македонија: Дали државата треба да чека 
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со интервенцијата (во правото на слобода на здружување) сè додека одредено 

здружение не преземе конкретни чекори со цел имплементација на политика 

некомпатибилна со ЕКЧП и демократијата? ЕСЧП, повикувајќи се на својата 

практика, дава негативен одговор на ова прашање. Меѓутоа, тој експлицитно 

нагласува дека:  

„прекумерни мерки од превентивна природа за спречување на 

слободата на здружување и изразување, освен во случаите на 

иницирање на насилство или отфрлање на демократските 

принципи - колку и да се чинат шокантни и неприфатливи одредени 

ставови или искористени зборови за властите, и колку и да се 

нелегитимни направените барања - ја повредуваат демократијата 

и често дури и ја загрозуваат―. 
488

 

 
5.7.2. Одговор на државата на повредата на правото на слобода на 

здружување (член 11)  

Имплементацијата на пресудата во случајот Здружението на граѓани 

Радко и Паунковски против Република Македонија е ставена под засилен 

надзор на Комитетот на министри на Советот на Европа. Република 

Македонија е должна да преземе индивидуални и генерални мерки со цел да 

стави крај на повредата утврдена од страна на Судот, колку што тоа е можно 

да се поправат ефектите и да се спречат слични такви повреди. Во делот на 

индивидуалните мерки битно е дека и покрај пресудата на ЕСЧП здружението 

сé уште не е регистрирано. Во јануари 2014 година, апликантите поднеле нова 

апликација пред ЕСЧП жалејќи се на повреда на членовите 11 и 46 од ЕКЧП. 

Апликацијата е регистрирана од страна на ЕСЧП на 22 јануари 2014 година.  

Во однос на генералните мерки за одбележување е дека во 2010 година 

е усвоен нов Закон за здруженија и фондации. Новиот закон, ја проширува 

листата на основи врз основа на коишто може да се забрани основање на 

организација. Покрај здруженија и фондации чијашто програма и дејствување 

се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на државата, 

поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, 

расна и верска омраза и нетрпеливост забрането е основање и на организација 

ако презема активности поврзани со тероризам, активности спротивни на 

уставот или законот и се повредуваат слободите и правата на други лица. Ако 

се анализираат одредбите од Законот со коишто се уредува оваа материја 

може да се заклучи дека истите се многу општи. ЕСЧП смета дека една норма 

за да се третира како закон истата треба да биде прецизно формулирана, но и 

тој признава дека е невозможно да се постигне апсолутна прецизност во 

изработката на законите
489

 и прифаќа дека толкувањето и примената на 

домашното право е примарна задача на националните власти. Во ситуација 

кога македонските институции (посебно судовите) се соочуваат со сериозни 

критики во однос на нивното функционирање од страна на релевантни 

меѓународни и национални субјекти можеби би можело да се размисли во 

                                                           
488 Ibid, para. 76. 
489 Ibid, para. 54. 
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насока на поконкретно, односно попрецизно уредување на прашањето за 

забрана на основање на здружение и фондација.  

Според Акцискиот план (дополнет) на Владата по донесувањето на 

новиот закон ниту едно друго здружение не било забрането врз истите основи 

како што е во случајот со здружението Радко ЕСЧП одлучил дека се 

спротивни на Конвенцијата.
490

 

 

5.7.3. Заклучок  

Во случајот Здружението на граѓани Радко и Паунковски против 

Република Македонија ЕСЧП:  

 1. утврдил дека Македонија извршила повреда на членот 11 од 

ЕКЧП.  

 2.  утврдил дека не е потребно да го разгледува случајот 

(жалба на вториот апликант) во согласност со членот 10 од ЕКЧП. 

Врз основа на анализата на пресудата во овој случај треба да се 

истакне следново:   

1. Во однос на правото на слобода на здружување:  

а) дали постои вмешување во остварување на правото на слобода на 

здружување заштитено со членот 11 од ЕКЧП зависи од конкретните 

околности на секој поединечен случај; 

б) поништувањето на акти на здружение на граѓани  од страна на 

надлежен орган (на пример, Уставен суд) претставува вмешување на 

државата во остварувања на правата заштитени со членот 11 според 

ЕСЧП; 

в) вмешувањето на државата (ограничување на правото на слобода на 

здружување) е во согласност со членот 11 од ЕКЧП ако e:  

1. пропишано со закон (нормата не може да биде третирана 

како закон, доколку не е формулирана со доволна прецизност која ќе 

им овозможи на граѓаните - доколку е потребно, со соодветен совет - 

да предвидат, до степен кој е разумен во околностите, за 

последиците кои одредена активност може да ги предизвика.
491

 

Меѓутоа, практиката покажува дека е невозможно да се постигне 

апсолутна прецизност во изработката на законите.
492

 Толкувањето и 

примената на домашното право е примарна задача на националните 

власти); 

2. со легитимна цел (во интерес на националната безбедност 

или јавната сигурност, за спречување на безредие или кривично дело, 

за заштита на здравјето и моралот или за заштита на правата и 

слободите на другите); 

3. во едно демократско општество неопходно е (да 

соодветствува со неопходна општествена потреба (pressing social 

                                                           
490https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIma

ge=2246785&SecMode=1&DocId=1979162&Usage=2  
491 Association of Citizens Radko and Paunkovski v.Republic of Macedonia, no. 74651/01, §54, 

ECHR 2009 (extracts). 
492 Ibid, para. 55.  
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need), да биде пропорционално на легитимната цел и да биде 

оправдано со релевантни и доволни причини);
493

 

           г) заштитата на мислењето и на слободата на неговото 

изразување е една од целите на слободата на собирање и здружување, 

утврдени во членот 11 од ЕКЧП,
494

 а слободата на изразување е 

применлива и за „информација― или „идеја― којашто повредува 

(навредува), шокира или вознемирува, а не само општоприфатената.  

         д) во случај на тензија или поделеност во општеството од 

властите не се бара „да ја отстранат причината за таквата тензија со 

елиминирање на плурализмот, туку да обезбедат дека 

спротивставените групи ќе се толерираат меѓусебно―;
495

 

         ѓ) држвата не треба да чека со интервенцијата (во правото на 

слобода на здружување) сè додека одредено здружение не преземе 

конкретни чекори со цел имплементација на политика 

некомпатибилна со ЕКЧП и демократијата. Меѓутоа, прекумерни 

мерки од превентивна природа, освен во случаите на иницирање на 

насилство или отфрлање на демократските принципи ја повредуваат и 

не ретко дури и ја загрозуваат демократијата. 
496

 

2) Во однос на извршување на пресудата:  

а) Здружениетo сè уште не е регистрирано. Во 2014 година е 

поднесена нова тужба (апликација) против Македонија пред ЕСЧП;  

б) Во 2010 година е донесен нов Закон за здруженија и фондации. 

Може да се размисли во насока на попрецизна формулација на 

одредбите од Законот коишто ги регулираат основите за забрана на 

здружение и фондација.   

  
5.8. Право на сопственост   

Членот 1 од Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП го признава правото на 

непречено уживање на својата сопственост на секое физичко но, и правно 

лице што според Европскиот суд за човекови права во „суштина го гарантира 

правото на сопственост―.
497

ЕСЧП го толкува поимот сопственост екстензивно 

на начин да опфати и низа на парнични права (на пример, основно право од 

пензија, право на рента, права од акции, авторски права и др.) како и 

„побарување, во однос на кое поединецот има барем „легитимно очекување― 

да добие ефективно уживање на правото на сопственост―,
498

 покрај 

постојната (подвижна и недвижна) сопственост. ЕСЧП постојано повторува 

дека поимот сопственост во согласност со членот 1 од Протоколот бр. 1 кон 

                                                           
493 Види на пример Association of Citizens Radko and Paunkovski v. Republic of Macedonia, no. 

74651/01,, ECHR 2009 (extracts 
494 Ibid, para. 63. 
495 Ibid, para. 65. 
496 Види:Association of Citizens Radko and Paunkovski v. Republic of Macedonia, no. 74651/01,76, 

ECHR 2009 (extracts).  
497 Marckx v. Belgium, 13 June 1979, § 63, Series A no. 31. 
498 Djidrovski v. Republic of Macedonia, no. 46447/99, §80, 24 February 2005; Veselinski v. Republic 

of Macedonia, no. 45658/99, §75, 24 February 2005.  
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ЕКЧП „има автономно значње [за целите на Конвенцијата] што не зависи од 

класификациите што се применуваат во домашното право на државата―
499

и 

„не е ограничен само на сопственост врз физички добра―.
500

 Ако се анализира 

практиката на Судот се забележува дека тој не отстапува од ставот 

формулиран на почетокот на осумдесеттите години од минатиот век дека 

членот 1 од Протоколот бр. 1 се состои од три различни правила:  

 првото правило, што е општа природа, е принципот на мирно 

уживање на сопственоста, [и] е содржано во првата реченица од 

првиот параграф; второто правило го покрива одземањето на 

сопственоста и е предмет на одредени услови [и] е содржано во 

втората реченица од истиот параграф; третото правило 

признава дека државите имаат право, меѓу друго, да го 

контролираат користењето на имотот во согласност со 

општиот интерес, преку спроведување на такви закони коишто се 

неопходни за таа намена [и] е содржано во вториот параграф.
501

  

 

Ако дебатата ја преместиме од опсегот на правото на сопственост кон 

опсегот на заштита, односно обврската да се почитува правото на сопственост 

веднаш се наметнува прашањето - дали државата е должна само да се 

воздржува од вмешување (неоправдано) во уживањето на сопственоста од 

страна на поединецот. Практиката на Судот говори во прилог на ставот дека 

иако членот 1 од Протоколот бр.1 во основа има за цел да спречи неоправдано 

мешање на државата во сопственичките права (наметнува негативни обврски 

на државата, во одредени ситуации „ефикасното уживање на правата 

загарантирани со оваа одредба можат да вклучат и усвојување на позитивни 

мерки, дури и во случаи што се однесуваат на спорови меѓу приватни лица 

или компании―
502

 (наметнува позитивни обврски) и особено таму каде што 

има директна врска меѓу мерките што поединецот може легитимно да ги 

очекува од властите и неговото ефикасно уживање на сопственоста.
503

 

Позитивните обврски за државата од членот 1 Протоколот бр. 1 од ЕКЧП, што 

во одредени околности може да вклучуваат и барање државата да преземе 

практични чекори со цел да се спречи уништување на нечија сопственост,
504

 

не можат целосно (со прецизна дефиниција) да се разграничат од негативните 

обврски на државата од овој член. Во секој случај, без разлика дали еден 

случај се анализира во однос на позитивната обврска на државата или во 

однос на мешање на властите што треба да биде оправдано, критериумите што 

се применуваат, во суштина, не се разликуваат.
505

  

                                                           
499 Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, 20 November 1995, § 30, Series A no. 332. 
500 Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, §124, ECHR 2004-XII 
501 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, § 61, Series A no. 52 
502 Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04, § 79, 20 September 2011. 
503 Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 134, ECHR 2004-XII. 
504 Ibid, para. 136. 
505 Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04 § 79, 20 September 2011. 



177 

Вмешувањето на државата во уживање на правото на сопственост е 

оправдано ако е
506

: 1. законско (што подразбира и одреден квалитет на 

домашното право, односно барање тоа да биде усогласено со владеење на 

правото
507

) 2. во согласност со јавниот интерес (широк поим што дозволува 

широка слобода на одлучување на државата
508

) и 3. пропорционално (да биде 

постигнат фер баланс меѓу барањата од општ интерес на заедницата и 

барањата за заштита на основните права на индивидуата
509

). 

На крај во овој дел треба да се напомни дека повредата на правото на 

непречено уживање на сопственоста заштитено со членот 1 од Протоколот бр. 

1 може да има влијание и врз некои други права во ЕКЧП.
510

 

 

5.8.1. Случај Џидровски против Република Македонија и случај 

Веселински против Република Македонија  

Двата случаја се однесуваат на правото на поранешните воени лица 

(припадници на Југословенската народна армија - ЈНА) да купат стан по 

пониска цена. Имено, на 29 декември 1990 година Сојузното собрание на 

Социјалистичка Федеративна Република Југословија донело Закон за 

домување на воените лица (Закон за станбено обезбедување во ЈНА) 

(„З.С.О.Ј.Н.А.―), според кој воените лица, и активни и пензионирани, може да 

ги купат становите во кои живеат [вклучително и становите коишто не и 

припаѓаат на војската – член 26 од З.С.О.Ј.Н.А.], по намалена цена за износот 

на платените придонеси за изградба на воени станови и за развој на градежно 

земјиште.
511

 Во согласност со Уставот на Република Македонија, усвоен по 

стекнувањето на независност на државата законите од поранешна Југославија, 

освен законите што се однесуваат на организацијата и надлежноста на 

сојузните органи на поранешна Југославија, остануваат во сила. По 

повлекувањето на ЈНА од територијата на Македонија во 1992 година, се 

јавила  потреба од правно регулирање на статусот на воените станови. Во тој 

контекст:  

„1. на 28 февруари 1992 година, Владата на Република Македонија 

склучила Спогодба за побарувањата и обврските во врска со 

недвижниот имот (Спогодба за правата и обврските во врска со 

примопредавањето на недвижностите на територијата на 

Република Македонија) („С.П.О.В.П.Н.Т.Р.М.―) со Сојузното 

                                                           
506 Види на пример, Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, 20 November 1995, 

Series A no. 332; James and Others v. the United Kingdom, 21 February 1986,  Series A no. 98. 
507 Види James and Others v. the United Kingdom, 21 February 1986, §67, Series A no. 98. 
508 Види Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, 20 November 1995, § 37, Series A 

no. 332. 
509 Види Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, 20 November 1995, § 38, Series A 

no. 332. 
510 За односот на членот 1 од Протокол бр. 1 кон другите членови од Конвенцијата види повеќе 

во: Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan The right to property under the 

European Convention on Human Rights A guide to the implementation of the European Convention on 

Human Rights and its protocols, Human Rights Handbook, No 10, Council of Europe, 2007, pp. 16-

26.  
511 Veselinski v. Republic of Macedonia, no. 45658/99, §14, 24 February 2005. 
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министерство за одбрана. Според Спогодбата, Министерството 

за одбрана на Република Македонија ги преземало сите обврски на 

Југословенската народна армија во однос на воените станови, 

вклучувајќи ја обврската за продажба на становите по намалена 

цена. Владата на Република Македонија во 1992 и 1994 година 

донесе уредби со кои се имплементираше Спогодбата.
512

 

2. Во 1992 година Владата на Република Македонија донела Уредба 

за условите за продажба на становите наследени од 

Југословенската народна армија (Уредба за продажба на 

државниот станбен фонд наследен од ЈНА) („У.П.Д.С.Ф.Н.Ј.А.―), 

според која сегашните и поранешни воени лица кои живеат во 

становите сопственост на Министерството за одбрана на 

Република Македонија, може да ги купат според З.С.О.Ј.Н.А. Со 

оваа одлука, всушност, Министерството за одбрана го заменило 

правото на своите станови во кои живееле цивили со правото на 

становите поседувани од Фондот за домување („ПУИГ―) во кои 

живееле воени лица.
513

 Со тоа, воените лица можеле да си го 

остварат правото според З.С.О.Ј.Н.А. за купување на станови по 

намалена цена. Меѓутоа, оваа замена била ограничена и се 

однесувала само на шест стана во сопственост на Фондот за 

домување и дваесет стана сопственост на Министерството. Не 

биле дадени детали во однос на критериумите за замената―. 
514

 

 

3. Подоцна, во 1993 година, бил изменет Законот за продажба на 

станови во општествена сопственост од 1990 година. Според Законот, 

станарите го задржале правото да ги купат становите на кредит и по поволна 

цена но, не било предвидено приспособување  на цената како што тоа било 

случај со З.С.О.Ј.Н.А. 

4. На 26 јуни 1996 година, Уставниот суд го укинал З.С.О.Ј.Н.А. без 

ретроактивно дејство и односните владини уредби врз основа дека истите се 

спротивни на Уставот од 1991 година.
515

 

Апликантите во овие случаи, кои во меѓувреме ги купиле становите, 

тврделе дека има повреда на членот 1 од Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП бидејќи 

поради одлуките на надлежните македонски органи (Министерство за одбрана 

и Врховен суд) ги попречиле во остварување на правото да купат стан по 

пониска цена (иако првично тоа го направиле) и дека биле жртва на 

дискриминација (повреда на членот 14 од ЕКЧП) во однос на другите воени 

лица кои го оствариле тоа право.   

ЕСЧП, врз основа на сите околности во конкретните случаи, одлучил 

дека Република Македонија го повредила членот 1 од Протоколот бр. 1 кон 

ЕКЧП. Во пресудите тој, прво, повикувајќи се на својата практика, укажува 
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што се подразбира под концептот сопственост, а потоа востановените 

принципи во однос на толкување на правото на сопственост ги применува врз 

околностите во конкретните слуачи. Имено, ЕСЧП наведува:  

„1. концептот на „сопственост― во членот 1 од Протоколот бр. 1 

има самостојно значење и членот 1 од Протоколот бр. 1 во 

суштина го гарантира правото на сопственост;  

2. „Сопственост― во рамките на значењето на горната одредба 

може да биде или „постојна сопственост― или побарување, во 

однос на кое жалителот може да аргументира дека има барем 

„легитимно очекување― да добие ефективно уживање на правото 

на сопственост―. 
516

 

Но дали „легитимното очекување― се толкува на начин да може да ги опфати 

и условите кои се однесуваат на стекнувањето или уживањето во 

сопственичките права? ЕСЧП и во двата случаја што се предмет на анализа на 

овој Извештај, одговара потврдно.  

Имајќи ја предвид неговата практика како и околностите во 

конкретните случаи (пред сè, важечката регулатива, одлуката на Уставниот 

суд на Република Македонија без ретроактивно дејство, одлуката на 

Врховниот суд со којашто апликантите го изгубиле правото што според Судот 

било без какво било објаснување и не ги земала предвид претходната правна 

позиција и практика) ЕСЧП заклучил дека апликантите имале легитимно 

очекување дека станот ќе го купат по пониска цена (повластена). Меѓутоа и 

покрај тоа легитимно очекување Врховниот суд на Република Македонија и 

во случајот Веселински и во случајот Џидровски одлучил поинаку што 

според ЕСЧП „претставува неоправдано попречување на непреченото 

уживање на сопственоста, па од тие причини има повреда на членот 1 од 

Протоколот бр. 1―.
517

 

 

5.8.2. Случај Бочварска против Република Македонија  

Апликантот во овој случај, меѓу другото, тврдел дека е жртва на 

повреда на правото на сопственост (член 1 од Протокол бр.1) заштитено со 

ЕКЧП од страна на државата бидејќи не можела да наплати долг на 

претпријатие на коешто таа била последен и единствен сопственик. Имено, 

претпријатието Наша книга во февруари 1993 година се пререгистрирало на 

име на апликантот и работело сè до 22 февруари 1995 година. Одредена фирма 

му должела на претпријатието на апликантот одредена сума на пари што било 

потврдено и со одлука на надлежниот суд во Македонија. Судот, во 1993 

година, наредил долгот плус затезната камата да му бидат  исплатени на 

доверителот. Во 1994 година била склучена и судска спогодба меѓу 

должникот и доверителот за начинот на плаќање на долгот. Меѓутоа, во текот 

на извршните постапки и особено по вмешување на јавниот обвинител 

                                                           
516 Djidrovski v. Republic of Macedonia, no. 46447/99, §80, 24 February 2005; Veselinski v.  

Republic of Macedonia, no. 45658/99, §75, 24 February 2005  
517 Djidrovski v. Republic of Macedonia, no. 46447/99, §87, 24 February 2005; Veselinski v. Republic 

of Macedonia, no. 45658/99, §82, 24 Fbruary 2005 
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апликантот не успеал да си го наплати долгот. Се спорела активната 

легитимација на апликантот – дали тој можел да ги преземе побарувањата на 

претпријатието што престанало да постои, и се тврдело дека спогодбата  од 

1994 година не може да има третман на извршна исправа. Постапката пред 

судовите траела неколку година, но последната одлука на Врховниот суд на 

Република Македонија од 20 мај 2002 година не била во полза на апликантот.  

Судот одлучил дека: 

„Во конкретниот случај, барањата ... (врз основа на членот 22 од 

Законот за извршната постапка), во врска со дозволувањето на 

извршување на предлог на лице кое не е означено како доверител 

според извршната исправа, не биле задоволени. Нема писмена 

исправа која би потврдила дека побарувањата биле преземени од 

(претпријатието) на госпоѓа Бочварска, како доверител. 

Престанот на деловната активност на претпријатието, не може 

ipso jure да се врзе со премин на вкупните побарувања врз 

последниот сопственик кој управувал со него.... Дотолку повеќе, 

судската спогодба од 6 октомври 1994 година не може да биде 

земена како извршна исправа, затоа што произлегла од извршната 

постапка која веќе течела помеѓу ист доверител (се мисли на 

претпријатието) и должник.... предмет на оваа спогодба било 

извршувањето на преостанати долгови„.
518

  

 

Апликантот во апликацијата пред ЕСЧП тврдел дека има сопственост 

во смисла на ЕКЧП. Националните власти го тврделе спротивното. ЕСЧП се 

соочил со три основни прашања: 1. Дали постоела сопственост на апликантот? 

2. Дали има попречување во правото на сопственост на апликантот? и 3. Дали 

ако има попречување, тоа би било оправдано?  

Во однос на првото прашање ЕСЧП, повикувајќи се на одлуката (што 

станала правосилна) на Апелациониот суд од 2001 година, одлучил дека 

постоела сопственост на апликантот. Имено, Апелациониот суд во 

Македонија утврдил дека активната легитимација на претпријатието ја 

стекнал апликантот и утврдил извршно побарување во корист на апликантот 

што според ЕСЧП „мора да се третира како сопственост за целите на членот 1 

од Протоколот бр. 1―. 
519

 ЕСЧП одговорил потврдно и во однос на второто 

прашање дали има попречување во правото на сопственост на апликантот. 

Судот, повикувајќи се на неговата практика, повторил дека „укинувањето на 

правосилна и извршна пресуда со која е утврдена „сопственост― на жалителот, 

претставува попречување на правото на сопственост―.
520

 Во однос, пак, на 

третото прашање – дали попречувањето во правото на сопственост било 

оправдано – ЕСЧП дал негативен одговор. Имено, Судот одлучил дека „фер 

балансот― бил повреден [меѓу генералниот интерес на заедницата и правата на 

поединецот] со донесувањето на одлуката на Врховниот суд и дека, жалителот 
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519 Ibid, para. 78. 
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претрпел лична и прекумерна пречка и поради тоа постои повреда на членот 1 

од Протоколот бр. 1.
521

Во образложението на одлуката Судот потсетува на 

неколку свои претходни одлуки и констатации и тоа:  

„... Преамбулата на Конвенцијата утврдува дека, покрај другото, 

владеењето на правото мора да биде дел од заедничкото 

наследство на државите договорнички.
522

 

...лишувањето од сопственост може да биде оправдано само е 

докажано дека тоа е сторено, inter alia, дека е „поради јавен 

интерес― и „под услови утврдени со закон―. Дотолку повеќе, какво 

било попречување на сопственоста, исто така, мора да го 

задоволи критериумот на пропорционалност. Потребниот баланс 

ќе биде нарушен кога односното лице поднесува „лична и 

прекумерна пречка„.―
523

 

 

Во продолжение, ЕСЧП го анализира вмешувањето на државата во 

правото на сопственост на апликантот во конкретниот случај сторено преку 

Одлуката на Врховниот суд на Република Македонија од 20 мај 2002 година и, 

меѓу друго, утврди дека „укинувањето на одлуката од 6 септември 2001 

година не е во согласност со владеењето на правото, кое е нераздвоиво од 

сите членови од Конвенцијата―.
524

 

 
5.8.3. Одговор на Република Македонија на повредата на членот 1 

од Протоколот бр. 1 

Како што наведуваат и властите во акцискиот извештај мерките 

преземени во делот на должината на постапките, посебно на извршната 

постапка имаат влијание и врз спречување на повреда на членот 1 од 

Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП. Исто така, биле извршени и обуки на судии во 

однос на правото на сопственост.  

 

5.8.4. Заклучок  

Во случајот Џидровски против Република Македонија и случајот 

Веселински против Република Македонија  ЕСЧП:  

1. утврдил дека Република Македонија го повредила членот 1 од 

Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП. 

2. утврдил дека не е неопходно да се разгледа дали имало повреда на 

членот 14 од ЕКЧП во врска со членот 1 од Протоколот бр.1; 

Во случајот Бочварска против Република Македонија ЕСЧП:  

1) утврдил дека Македонија го повредила членот 1 од Протоколот 

бр. 1 кон ЕКЧП. 

2)  утврдил дека  Македонија го повредила членот 6 од ЕКЧП. 
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Врз основа на анализата на пресудите во овие случаи треба да се истакне 

следново:   

1. Во однос на правото на сопственост: 

а) поимот „сопственост― во членот 1 од Протоколот бр. 1 има 

автономно значење за целите на Конвенцијата и во суштина го гарантира 

правото на сопственост:  

б) „сопственост― во рамките на значењето на горната одредба може да 

биде или „постојна сопственост― или побарување, во однос на кое 

[поединецот] може да аргументира дека има барем „легитимно очекување― да 

добие ефективно уживање на правото на сопственост.
525

 „Легитимното 

очекување― се толкува на начин да може да ги опфати и условите кои се 

однесуваат на стекнувањето или уживањето во сопственичките права. 

 в) укинување на правосилна и извршна пресуда со која е утврдена 

„сопственост― на жалителот, претставува попречување (вмешување во 

остварување) на правото на „сопственост―
526

 што под услов да не е оправдано 

претставува повреда на членот 1 од Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП. 

 г) лишувањето од сопственост може да биде оправдано само е 

докажано дека тоа е сторено, inter alia, дека е „поради јавен интерес― и „под 

услови утврдени со закон― и секое попречување на сопственоста мора, исто 

така, да го задоволи критериумот на пропорционалност.
527

 

 д) владеењето на правото е нераздвоиво од сите членови од 

Конвенцијата.
528

 

2. Во однос на извршување на пресудата:  

 а) мерките преземени во делот на должината на постапките, посебно 

на извршната постапка имаат влијание и врз спречување на повреда на членот 

1 од Протоколот бр. 1 кон ЕКЧП.  

 

6. Јавност и дебата по одлуките

 

Јавноста е неопходен услов за јакнење на одговорноста на секој 

носител на одговорна должност. Тој е принцип врз чии темели се гради 

довербата на граѓаните во транспарентноста и одговорноста на институциите 

и на носителите на јавни функции и други одговорни задачи. Затоа кога 

зборуваме за јавност таа во поширока, филозофска смисла, не е само негација 

на тајноста и на „таинственоста―, како облик на отуѓената и неодговорна 

власт, туку е и облик на демистификација на односи, дејности и работи на 

човекот, носителите на функциите и на институциите, a со тоа, во поширока 

смисла на зборот и облик на рационализацијa на општеството. Јавноста како 

практика, не само што е кредо за политичкиот живот, таа е својствена и за 

односите меѓу луѓето, меѓу институциите и дел од претставите и сфаќањата во 

заедницата. Таа е најефикасниот одговор на настојувањата и влијанијата на 
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затворените и самоволни групи, посебно во процесот на донесувањето на 

одлуки „зад затворени врати―, прикривањата и камуфлажите, со кои е 

оптоварено општеството. Принципот на јавноста е облик на демократијата. Во 

практиката тој сè повеќе се декларира отколку што се применува. На него 

повеќе се повикува отколку што се применува. Недоволниот интерес за 

значењето на начелото на јавноста, а посебно неговото неспроведување 

овозможува не само злоупотреба на власта, создавањето лажни слики, табуа и 

митови за поединци и институции, туку таа е и во функција на прикривањето 

на борбата за власт, заговорите и слични појави кои се производ на 

мистификацијата. 

Јавноста е општествен и политички простор, во кој се јавува и 

дејствува јавното мислење. Јавноста е услов за политичката демократија. Таа 

постои таму каде има публика. Публиката е мноштво на луѓе кои имаат 

заеднички интереси и делат заеднички став кон определено прашање 

(Мојаноски, 2002, стр. 308). Поимите маса и јавност се разликуваат. Масата е 

множество од луѓе која се собира на едно место и е поврзана со емоциите. 

Додека, пак, јавноста е множество од луѓе кои ги поврзува интелектот. Така, 

читателите на еден весник, гледачите на телевизиската емисија, студентите 

присутни на часот, учесниците на литературното читање и слични облици се 

јавност. Во тесна врска со овие поими е политичката јавност. Тоа е посебен 

облик на групирање со издвојување на активни поединци во сферата на 

политичката практика. Ширината на политичката јавност се поклопува со 

ширината на правото на активно или пасивно учество во политичкиот живот, 

без разлика дали јавноста секогаш функционира во целиот политички простор 

или нејзиното учество е латентно. Јавното мислење, пак, се дефинира како 

актуелен став или позиција на јавноста по определено прашање. Таа е 

колективен одговор на одредено прашање (Мојаноски, 2002, стр. 309).  

„Да се живее делотворно, значи да се биде добро информиран― ќе 

забележи Ноберт Винер (Viner, 1973). За да постои информациски процес 

значајни се повеќе услови меѓу кои се и постоењето на еден субјект да има 

свест и потреба за тоа, потоа „да постои нова содржина што може да се 

разменува, да се пренесе, да егзистира нешто ново што ќе се каже―. Меѓу 

условите се вбројуваат и односите на надреденост и подреденост, односно 

еден да е поинформиран за да може да ја пренесе информацијата на друг, да 

постои приближно еднаков систем на значења на исказот без разлика на 

обликот (без разлика дали е говор, пишан текст, движење на рака, метафора, 

симболика, невербална комуникација и сл.), да постои канал што ќе ја пренесе 

информацијата како што е понудена од изворот; да постои способност за 

организација на изворот и на крајот да се прими информацијата (Андревски, 

1995, стр. 7-8). 

Спроведувањето на јавноста е нужно, затоа што на тој начин се 

симнува превезот на таинственоста и е од суштинско значење за 

демократизацијата на изборот и работата на оние организации, кои имаат 

чувствителна функција за насочување на политиката. Затоа, со право, еден од 

родоначалниците на американскиот Устав и претседател на САД, Џејмс 

Медисон ќе констатира дека „народна влада без јавни информации или без 
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постоење начин нив да ги гарантира, во тој случај таа не е ништо друго освен 

пролог за фарса или трагедија, или можеби е и едното и другото―. А  Абрахам 

Линколн подоцна ќе констатира дека „добро е народот да ги знае податоците 

и земјата ќе биде безбедна―.  Всушност, станува збор за принцип кој ја јакне 

довербата во институциите и во владеењето на правото и правдата. Затоа од 

особено значење е на одлуките на Судот да се обезбедат претпоставки за 

нивно јавно претставување. Во таа смисла, треба да се потсети дека во членот 

40 од ЕКЧП се укажува на потребата од јавност на расправата, која е основен 

принцип за работа на оваа институција и за нејзиното исклучување „поради 

исклучителни околности― (став 1 на членот 40). Исто така, јавноста е 

обезбедена преку достапноста  на документите „и се доспапни на јавноста― 

(став 2 на членот 40),  што во суштина значи дека  на јавноста и обезбедуваат 

непосреден увид предметите и нивната содржина.   

 

Дали сте информирани за практиката на Европскиот суд за човекови 

права (Судот во Стразбур)? Ако сте информирани, Ве молиме објаснете 

на кој начин се информирате за практиката на Судот во Стразбур. На 

пример, преку интернет-страницата на Судот во Стразбур, преку 

активностите на Министерството за правда, преку обуки и семинари, 

публикации, активности на невладиниот сектор, медиумите и сл. 

(12 responses) 

 

Табела бр. 5 Облици на информирање и начини на кои се информираат 

испитаниците 
Облик на информирање Институција преку која е 

организирана обуката 

Број на одговори: 

Семинари, обуки Министерство за правда 3 

Академија за судии и јавни обвинители 3 

Општо 1 
 HUDOC  

Искуство, преку суд и судска практика  2 

Обуки публикации и HUDOC  2 
Web на Судот и интернет  3 

 

Ако подетално се погледнат податоците тогаш може да се констатира 

дека значаен облик на информирање на испитаниците за работата и 

практиката на Европскиот суд за човекови права се остварува преку обуки и 

семинари, како доминантен одговор. Може да констатираме дека 

испитаниците, со оглед на фактот што станува збор за специјализирана 

јавност, основните сознанија и информации ги темелат на сознанијата 

стекнати во Академијата за судии и јавни обвинители, потоа во 

Министерството за правда, а во дел од нив преку користењето на современите 

технолошки решенија, интернетот, web-страницата на Судот. Треба да се 

подвлече дека дел од испитаниците своите сознанија ги стекнале низ судската 

практика, како непосредно искуство или во рамките на постапувањата пред 

судовите во земјата.  Еден дел од испитаниците за работата на Судот се 

информира преку HUDOC, преку офицерот за врски кај нас во Уставниот суд, 
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преку публикации на македонски јазик, обуки и конференции и лично, преку 

веб-страницата HUDOC, само преку судската практика, но и „преку интернет-

страницата на Судот во Стразбур, преку активностите на Министерството за 

правда и преку обуки и семинари, особено публикуваната збирка на 

референтни пресуди на ЕСЧП во 2012 година―. 

Од структурата на ставовите може да се согледа дека каналите на 

информирање и јавна достапност на одлуките е преку референтни извори, што 

значи дека се обезбедени информации кои се темелат на проверени и точни 

сознанија, што влијае на дефинирањето на односот кон овој вид на активност 

на Судот во Стразбур. 

Интересно е што во одговорите, ако се исклучи интернетот како 

медиум, соговорниците во истражувањето своите информации и јавноста не ја 

темелат на другите електронски и пишани медиуми, па нема основа да 

изведуваме констатации кои ќе бидат во една или друга насока. Во оваа 

смисла треба да се укаже дека електронските и печатените медиуми на ова 

прашање му пристапуваат на начин што повеќе или помалку ја изразува 

уредувачката политика на медиумот и потребата тие да се во функција на 

остварувањето на определени цели. Особено е нагласено афирмативното 

известување, тогаш кога одлуките на Судот се во корист на земјата. 

Поненагласени се интерпретациите на одлуките на Судот, тогаш кога се во 

корист на граѓаните. Таквите перцепции се во воспоставената практика да се 

афирмираат достигнувањата, а помалку да им се посветува внимание на 

прашањата на одговорноста, посебно во примената на правото и заштитата на 

човековите слободи и права, регулирани со овој меѓународен документ. 

 

Каква е Вашата оцена за тоа дали и како се води јавната дебата во 

Република Македонија за нејзиниот однос (на државата) кон практиката 

на Европскиот суд за човекови права? 

 

Јавноста се дефинира различно. Таа се сфаќа и како „облик на 

обелоденување, фрлање светлина врз тоа што се случува― (Груевски, 2007, 

стр. 126). Како што беше констатирано, поимот „јавно― е антипод на поимот 

„тајно― и значи дека станува збор за нешто што е отворено и општо достапно. 

Поимот „јавност― е  во корелација со поимот „јавно мислење―, односно 

станува збор за општествен и политички простор во кој настапува и дејствува 

јавното мислење (Груевски, 2007, стр. 126). Јавно мислење не постои без 

јавност, а јавност не постои ако нема слобода и основни можности за 

изразување на мислите, интересите и волјата на што поголем број луѓе, како и 

за разни облици на државно и вондржавно политичко учество и влијание на 

граѓаните. Јавното мислење е преовладувачки став на припадниците на една 

глобална, општествена заедница за определени општествени појави, за 

определени постапки и однесувања на групи и поединци и особено за акциите 

на политичките и на другите општествени фактори што имаат вистинско или 

имагинарно значење за животот во соодветното општество (Груевски, 2007, 

стр. 129). Јавното мислење за голем број членови на едно општество е широка, 
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заедничка, психолошко-идеолошка реакција на одоборување или осуда, 

поддржување или противење на постапките, мерките или одлуките што се од 

интерес за тоа општество. Во таа смисла, јавното мислење може да се сфати 

како постојан општествен процес на интегрирање поединечни мислења и 

расположенија во колективни ставови и реакции, а, од друга страна, како низа 

конкретни резултати и манифестации на тој процес (Politička encikolpedija, 

1975, стр. 384). 

Една од гаранциите за остварувањето на слободите и правата е 

положбата и активното учество на граѓанинот. Имено, една од обврските е 

граѓанинот да се запознае со своите слободи и права. Уставната положба на 

граѓанинот е „има право да биде запознат со човековите права и основните 

слободи и активно да придонесува, поединечно или заедно со други за нивно 

унапредување или заштита― (Устав на Република Македонија, чл. 50, ст.3) 

(Мојаноски, 2002, стр. 193). Активното учество на граѓанинот се остварува 

низ три последователни етапи: а) на целосно запознавање со човековите права 

и основните слободи; б) упорност и систематичност во докажувањето на 

своето право пред органите на државната власт и в) вклучување на јавното 

мислење во борбата против кршењето на слободите и правата. Всушност, 

вкупноста на овие активности е индикатор за нивото на граѓанската 

субјективизираност, за постоењето на граѓанската храброст, односно за 

функционирањето на еден од сегментите, како што би рекол Линц, на 

базичниот консензус - јавното мислење. Тоа може да биде фактор кој ќе влијае 

на амортизацијата на арогантноста на власта и во создавањето на клима и 

односи за демократски дијалог и толеранција. Тоа е една од претпоставките за 

изградба на современо и отворено општество (Мојаноски, 2002, стр. 194). 

Од испитаниците беше побарано да оценат за тоа дали и како се води 

јавната дебата во земјата кон одлуките и решенијата на Европскиот суд за 

човекови права. На прашањето: Каква е Вашата оцена за тоа дали и како се 

води јавната дебата во Република Македонија за нејзиниот однос (на 

државата) кон практиката на Европскиот суд за човекови права?  - 

одговориле 11 испитаници, еден го избегнал одговорот, а еден одговор е 

изречен со оценката „недоволно―. Во оваа група се и одговорите на 

испитаниците од типот „недоволно, преку обуки и семинари―, потоа „не се 

придава заслужено внимание (значење) на практиката на ЕСЧП―, како и 

изречниот став „сметам дека дебата не се води во  јавноста―. Во овој контекст 

се и оцените според кои тоа што се прави е „недоволно, треба повеќе 

активности, посебни емисии и слично―. Во таа смисла се и наредните три 

ставови кои се однесуваат на неможноста да се процени степенот на јавната 

дебата, потоа, неучеството во јавни дебати и, секако, немањето информации за 

тоа дали постојат дебати. Изворните ставови го имаат следниот облик: „не би 

можела да проценам, но сметам дека неопходно е потребно да има повеќе 

јавни дебати на оваа тема―, „не можам да дадам оцена, не сум учествувал на 

јавна дебата― и „немам информации дека се води јавна дебата―. 

Еден испитаник упатува на тоа дека „јавна дебата на ова поле воопшто 

не постои. Во некои од настапите на експертите може да се сретне 

повикување на практиката на Европскиот суд, меѓутоа тоа е многу општо, 
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повеќе декларативно, без конкретизирање на предметот преку запознавање на 

факти или презентирање на правниот проблем и неговото разрешување. Нема 

повикување на име на предметот и против која држава е поднесен―.  

Од структурата на овие одговори може да се констатира дека 

стручната јавност не располага со информации, а по логиката на нештата таа 

би требало да е соодветно вклучена во самата дебата, може да индицира 

неколку нешта. Прво, дека испитаниците биле внимателни и понудиле 

одговор кој би ја отсликал стварноста, а тоа е дека еден определен период во 

Република Македонија не се отвораше дебата, освен говорот на владините 

претставници и фрагментарните интерпретации на поединци од академската и 

граѓанската јавност, кои најчесто беа пренесувани фрагментарно и во 

функција на основните идеи на информациите што се пласирани во 

медиумите. Во таа смисла се укажувањата на испитаникот кој смета дека 

декларативниот пристап, без обидите да се конкретизира предметот, посебно 

преку информирање за факти или презентирање на правниот проблем и 

начинот на неговото разрешување, забошотувањето на името на предметот 

како и против која држава е поднесен се прашања кои доведуваат до тоа да се 

оформи став за отсуството на дебата во ваквите и слични ситуации кај нас. 

Отсуството на дебата за одлуките на Европскиот суд за човекови права, 

посебно за случаите во кои губи „Државата Македонија― е облик преку кој се 

избегнува одговорноста на институциите и носителите на функциите во 

земјата за непреземените или за погрешно преземените активности на планот 

на примената на слободите и правата утврдени со меѓународните документи и 

посебно со Европската конвенција за заштита на човековите права. 

Во таа смисла треба да се набљудува и одговорот на испитаникот     

којшто оценува дека кај нас не постои поорганизиран пристап во медиумската 

сфера на поединци кои континуирано и продлабочено ќе ги следат работата и 

одлуките на Судот за човекови права. Така, испитаникот констатира: „не 

мислам дека многу новинари доследно ја следат работата на ЕСЧП, напротив, 

можат да се избројат на прсти. Исто така, мислам дека јавноста се интересира 

само за најполитизираните случаи, наместо да се труди да ги насети 

принципите за кои би требало да постои напор да се применат кај нас, пред да 

излезат на површина проблемите во домашни рамки―. Од содржината на 

ставот на испитаникот може да се констатира дека медиумската сфера 

доминантно е свртена кон партиските разлики во земјата и дека 

информациите кои се пласираат во оваа сфера доминантно имплицираат такви 

содржини.  

И во оваа група одговори внимание заслужува ставот на испитаникот 

според кој „дебатата од овој вид сè повеќе се актуализира во државата. Овој 

процес се чини се развива паралелно со зголемувањето на свеста во 

општеството за човековите права и нивната заштита. Дебатата не ретко се 

иницира од невладиниот сектор или определени интересни групи во 

општеството, но и од страна на државата, на пример, преку сè поголемото 

инсистирање, односно вметнување на практиката на ЕСЧП како задолжителен 

извор на правото во државата во повеќе законски текстови (Закон за судовите 

или, на пример, Закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда). Така, 
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дебатата се иницира на различни начини, а е предизвикана од различни 

причини и се одвива на различни нивоа―. 

Овој став на испитаникот треба да се набљудува во контекст на 

настаните од понов датум кога во дел, а особено во електронските медиуми, се 

отвори поширок простор за општествена и јавна дебата, каде се отвораат 

определен број актуелни и системски прашања. Во таа смисла е и залагањето 

на испитаникот кој смета дека определен број на субјекти поврзани со 

цивилното општество, како што се здруженијата на граѓани, претприемачите, 

универзитетите и верските заедници треба поиздиференцирано да се 

ангажираат во афирмацијата на практиката на Европскиот суд за човекови 

права. 

Од анализата на одговорите на испитаниците може да се констатира 

дека интензитетот и облиците на информирање на стручната и пошироката 

јавност за одлуките на Европскиот суд за човекови права, посебно за 

примената на Европската конвенција за заштита на слободите и правата е 

различен. Станува збор за примена на институционалните облици на 

информирање поврзани со посетата на определени образовни облици, како 

што е Академијата за судии и јавни обвинители или за обуките спроведени од 

државните органи. Се практикуваат облици на непосредно запознавање од 

содржините на интернетот како медиум. Општата оцена е дека таквите облици 

на информирање не се континуирани и дека за одделни случаи отсуствува 

поширок општествен пристап во информирањето и мобилизацијата. 

Третирањето на одлуките на Судот низ призмата на последиците по 

заедницата, само како израз на интересите на одделни групи или владејачки 

структури, прашањето за информирањето се вклопува во општиот медиумски 

ракурс на партиската и идеолошка поделеност, па оттаму и информирањето на 

одлуките на Судот за човекови права. 

Ваквиот општествен контекст придонесува во општеството да 

отсуствуваат организирани високостручни (ослободени од дневно-

политичките потреби и партиските интереси) и високопрофесионални дебати 

за одлуките на Судот за човекови права и за нивното влијание на правниот и 

политичкиот живот во земјата. Во таа смисла недоволно е јасно како и колку 

во процесот на дефинирањето на правните акти се вградуваат искуствата и 

препораките на Европскиот суд за човекови права и во таа смисла колку тие се 

преточени во законски и други подзаконски норми, правила и принципи кои 

ќе ја детерминираат работата на државните органи и поведенијата на 

организираните субјекти и поединци. 

Од целината на одговорите може да се констатира дека, неопходно е 

да се поттикнат субјектите на цивилното општество (здруженијата на 

граѓаните, универзитетите, религиските организации, претприемачите и 

грѓаните), да ги интензивираат активностите на планот на организирано, 

систематско и продлабочено анализирање на искуствата од одлуките на 

Европскиот суд за човекови права, да се воспостави механизам на општо 

информирање на јавноста преку јавно објавување на одлуките на 

специјалзиран портал, но и на користење на интернет-комуникацијата (email и 

други облици) на субјектите на цивилното општество. Во таа смисла би било 
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од корист да се издвојуваат средства во форма на донации и грантови кои ќе 

се доделуваат на субјектите на цивилното општество, кои преку јавен оглас ќе 

се натпреваруваат за организирање на панел-дискусии, фокус и друг вид 

дебати, анализи, експертизи и истражувања за ефектите и начинот на 

имплементирањето на искуствата што произлегуваат од одлуките на 

Европскиот суд за човекови права.      
 

7. Институциите и практиката на Европскиот суд за човекови 

права
 

 

Дали сметате дека институциите во Република Македонија се 

запознаени со практиката на Европскиот суд за човекови права (Судот во 

Стразбур)? Ако сметате дека се запознаени, на кои начини, според Вас, се 

информираат за практиката на Судот во Стразбур? На пример, преку 

интернет-страницата на Судот во Стразбур, преку активностите на 

Министерството за правда, преку обуки и семинари, публикации, 

активности на невладиниот сектор, медиумите и сл. Ако сметате дека 

не се запознаени, Ве молиме објаснете зошто. 

 

Во согласност со членот 18, став 5 од Законот за судовите: Судот во 

конкретните случаи непосредно ги применува конечните и извршни одлуки на 

Европскиот суд за човекови права, на Меѓународниот казнен суд или на друг 

суд, чијашто надлежност ја признава Република Македонија, ако одлуката е 

подобна за извршување. Во согласност со членот 75, став 1, алинеја 11 за 

нестручно и несовесно вршење на судската функција се подразбира и: Ако е 

донесена одлука од страна на Европскиот суд за човекови права со која е 

утврдена повреда на правото на правично судење во согласност со членот 6 

од Европската конвенција за човекови права или е донесена одлука на 

Врховниот суд на Република Македонија со која е утврдена повреда на 

правото за судење во разумен рок, како резултат на постапување на 

судија.
529

 

На горенаведеното прашање, со свое видување, одговор дадоа 11 

интервјуирани лица. Со оглед на тоа дека од 13 испитаници, 9 се судии на 

Апелациониот суд и Уставниот суд, како и судии коишто работат надвор од 

Македонија, тогаш земајќи ги предвид цитираните членови од Законот за 

судовите (членовите 18 и 75), станува збор за обврска на судиите за 

                                                           
 Александар Иванов  
529 Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија―, бр. 58/2006, 62/2006, 

35/2008 и 150/2010). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија: У. бр. 256/2007 од 16 

април 2008 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија―, бр. 61/2008; У. бр. 

74/2008 од 10 септември 2008 година, објавена во „Службен  весник на Република Македонија―, 

бр. 118/2008; У. бр. 124/2008 од 14 јануари 2009 година, објавена во „Службен весник на 

Република Македонија―, бр. 16/2009 и У. бр. 12/2011 од 29 февруари 2012 година, објавена во 

„Службен весник на Република Македонија―, бр. 39/2012. Закон за употреба на јазик што го 

зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија―, бр. 101/2008). 
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запознаеност со практиката на Европскиот суд во Стразбур, по сила на закон! 

Во спротивно, тоа повлекува основа за нестручно и несовесно работење, а 

тоа, пак, е основа за разрешување на судија! 

Да се потсетиме уште еднаш за тоа дека со Протоколот бр. 14 се 

зајакнува и контролата над извршување на пресудите на Судот во Стразбур, а 

националните судови се должни да ги земаат предвид и случаите кои не се 

однесуваат на нивната држава, односно при постапувањето мора да се водат 

од пресудите на Судот во Стразбур со кои се утврдува повреда на одредени 

права во која било држава.  

Во однос на содржината на дадените одговори на поставеното 

прашање, истите можеме да ги групираме во две групи: една, поголема (7 

интервјуирани) кои, генерално, сметаат дека се запознаени со практиката, и 

друга, помала (4 интервјуирани) кои сметаат изречно дека институциите не се 

доволно запознаени.  

Од првата група, пак, (5) испитаници наведуваат конкретни начини 

кои овозможуваат запознавање со практиката на ЕСЧП, од кои посебно се 

релевантни три одговори и тоа се: 

 

- Преку интернет-страницата на Судот во Стразбур, преку 

активностите на Министерството за правда и преку обуки и 

семинари; 

- Институциите се запознаени со практиката на ЕСЧП, но на 

различни нивоа. Секако дека постои можност за подобрување на 

состојбите. На пример, потребно е да се подобри знаењето на 

темата кај државните службеници, кои се помалку таргетирани во 

едукативниот процес отколку, на пример, судиите. Или различно е 

нивото на познавање кај правниците и кај другите професии. Сите 

горенаведени извори имаат одредено влијание, но не треба да се 

заборави дека едукацијата треба да започнува во високообразовните 

институции. Погорепосочените извори треба да го надградуваат 

знаењето; 

- Сè повеќе се запознаваат и интересот расте. Сè повеќе се 

преведуваат и предмети кои се интересни, а се дел од нивната судска 

практика. Предметите од Македонија, се разбира дека дополнително 

се преведуваат на македонски. Информирањето е горе-долу слично 

како и претходното прашање. И Академијата на судии има преведено 

доста материјал. 

 

За нас како истражувачи особено внимание привлекува 

горенаведеното второ мислење од кое може да се забележи разграничување за 

информираноста на различни членови на институции, при што се вели дека 

судиите се информирани, за разлика од државните службеници кои не се 

информирани.  Исто така, кај овој одговор се прави и разлика меѓу различната 

информираност на правниците и оние кои имаат други професии. Ова 

прашање отвора интересна дилема, а во поглед на тоа дали државните 

службеници треба да бидат информирани за практиката на Судот во Стразбур, 
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особено имајќи предвид дека конечната заштита на човековите слободи и 

права во државата ја обезбедува судот во согласност со уставното решение 

дека: граѓаните имаат право на судска заштита на своите права, што 

практично значи дека која и да се води постапка за утврдување на одредени 

права и обврски, сепак, граѓанинот во крајна инстанца има право на судска 

заштита. Но, какви и да се размислувањата сметаме дека би можеле да се 

согласиме со претпоставката дека колку е поголема  едукацијата на оние кои 

донесуваат одлуки на различни нивоа со цел спроведување на законите (трите 

столба на власта), а кои се поврзани за практиките и „филозофијата― на 

заштита на човековите слободи и права која ја спроведува Европскиот суд во 

Стразбур, толку е помала веројатноста Судот да донесува одлуки со кои 

Република Македонија de facto би повредила одредени права. 

Во оваа смисла, цитираното законско решение со кое повредата на 

правото на судење во разумен тек претставува основа за разрешување од 

судската функција, сметаме дека е директна последица на фактот дека 

најголемиот број одлуки на Судот во Стразбур се однесуваат на ова право 

(потврдено и со анализа на пресудите против Република Македонија 2001-

2013 година која е дел од ова истражување).  

Во одговорите на ова прашање, а поврзано со можноста за 

запознавање со практиката на Судот во Стразбур се препознава улогата на 

Академијата за судии и јавни обвинители, како и преводите на пресудите 

против Република Македонија од страна на Министерството за правда.  

Индикативен е еден одговор на судија според кој: Запознаени се, 

односно се информираат преку обуки и семинари, но има одбојност за 

повикување на истите. Со оглед на тоа дека тој судија претпоставуваме дека 

не зборува само за себе, бидејќи тој, практично, генерализира, тогаш 

очигледно е дека постои и одреден анимозитет кон повикување на одлуките 

на Судот во Стразбур.  

Од дадените одговори на ова прашање очигледно е дека постојат 

различни ставови кај испитаниците во врска со тоа дали се запознаени. Додека 

едни од нив се апсолутно убедени во тоа дека постои можност за запознавање 

(како преку активности на националните авторитети и невладини 

организации, така и преку едноставниот и јавен пристап до веб-страницата на 

Судот во Стразбур), други се убедени (помал дел од нив) дека тоа е 

недоволно, или, пак, изречно дека такви услови не постојат. Сепак, од 

анализата на одговорите, иако малку по број, можеме да заклучиме дека 

судската власт е запознаена со практиката на Европскиот суд во Стразбур, а 

ова мислење го засноваме во најголем дел како резултат на темелните и 

целосни одговори на интервјуираните лица кои го застапуваат овој став.  
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ГЛАВА ПЕТТА 
 

ДОМАШНИТЕ СУДОВИ И ЕВРОПСКАТА 

КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
 

1. Домашните судови и имплементацијата на ЕКЧП 

 

Процесот на имплементација на меѓународните договори во областа 

на правата на човекот во внатрешниот правен поредок на државата вклучува 

низа на субјекти, односно актери, секој со свои одговорности и улога. Во тој 

контекст, особено битна е и улогата на домашните судови, како во примена на 

одредбите од договорите така и во примена на одлуките на меѓународните 

судови формирани со договорите. Различни истражувања, релевантни за 

темата, покажуваат различни резултати. Бурков, анализирајќи го влијанието 

на ЕКЧП врз руското право ќе заклучи дека тоа во делот на примената од 

страна на домашните судови „е незадоволително― и дека „постои очигледен и 

видлив дисбаланс меѓу нормативните одредби и јуриспруденцијата― (Бурков; 

2007, 83). Huneeus фокусирајќи се на Интер-американскиот суд за човекови 

права тврди дека националните судови повеќе од другите власти ги 

потценуваат одлуките на Судот (Huneeus; 2011, 494). Таа, анализирајќи ги 

одговорите на државите на одлуките на Интер-американскиот суд ќе 

констатира дека автономните судови, може да бидат иритирачки извор на 

неусогласеност, кога имаат институционални причини да се спротивстават 

(Huneeus; 2011, 533). Во продолжение таа сугерира дека треба да се истражи 

политиката на националните судови:  всушност, зошто и кога судиите и 

обвинителите одбиваат да се усогласат со меѓународните институции 

(Huneeus; 2011, 533). Анализата на Даниленко (1999, 69) на процесот на 

имплементација на меѓународното право во државите што припаѓаат на 

Заедницата на независни држави, во делот на судската практика, исто така, 

покажува дека само неколку од државите сериознo ги сфаќаат уставните 

одредби [што го отворија домашното право на државите кон меѓународното] 

што се однесува на меѓународното право. Од друга страна, Стоун Свит & 

Келер (2008, 687) - врз основа на анализа на влијанието на ЕКЧП врз 

националниот правен поредок во 18 држави (најголем дел членки на ЕУ) - 

меѓу другото, ќе забележат дека „воопшто не изненадува тоа што, во многу 

држави судовите ја преземаат водечката улога во инкорпорирање на 

Конвенцијата и зајакнување на други механизми за рецепција―. Тие, свесни за 

ризикот да бидат критикувани за преголема генерализација, акцентираат 

одредени точки (кои коинцидираат во најголем дел од државите: 

инкорпорацијата на ЕКЧП ја зајакна севкупната надлежност (authority) на 

редовните судови vis a vis сите други власти (officials) и моќта (authority) на 

                                                           
 Марија Миленковска 
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националните уставни судови е ослабена (Stone Sweet & Keller; 2008, 687-

688).  

Тргнувајќи од постојната литература, но и фактот дека секој правен 

поредок се карактеризира со свои специфичности, истражувачкиот тим се 

обиде да го евалуира процесот на имплементација на ЕКЧП (одредбите на 

Конвенцијата и одлуките на ЕСЧП) од страна на домашните судови. Пред да 

се навлезе во подетална анализа на овој процес треба да се има предвид 

следното: 1. примарна улога во заштитата на правата и слободите утврдени со 

ЕКЧП на национално ниво имаат националните власти;
530

2. искористување на 

домашните правни средства е услов за допуштеност на апликацијата пред 

ЕСЧП; 3. националните власти, вклучително и судовите уживаат одреден 

степен на дискреција (margin of appreciation) во примената на ЕКЧП 

(исполнување на обврските) што е предмет на контрола на надзорниот 

механизам воспоставен со ЕКЧП;
531

 4. не постои еден формално пропишан 

начин на интеракција меѓу домашните судови и ЕСЧП.  

Постојната литература говори во прилог на тоа дека односот на 

домашните судови со ЕСЧП, речиси, во сите држави е различен . Имено, тој 

варира од соработка, преку еден вид на игнорирање на практиката на ЕСЧП до 

конфликт со истата но, исто така, во некои држави и се менува со текот на 

времето. Анализата подолу ќе даде одредени сознанија каков е односот на 

македонските судови со ЕСЧП.  

 
2. Примена на практиката на ЕСЧП: судиите за својата работа  

Истражувачкиот тим посебно се интересираше дали и колку судиите 

во одлуките што ги донесуваат се повикуваат на практиката на ЕСЧП. Оттука, 

на испитаниците опфатени со интервјуто (кои работат како судии) им беше 

поставено тоа прашање. Податоците покажаа дека релативно мал дел од нив 

одговориле (само тројца испитаници од девет кои одговориле на прашањето) 

потврдно (експлицитно). Тоа, секако, загрижува, особено ако се има предвид и 

податокот дека еден од судиите кој одговорил потврдно моментално не 

работи како судија во Република Макдонија. Еден од судиите (на Уставен 

суд), кој одговорил потврдно, наведува дека покрај во доменот на човековите 

права на практиката на ЕСЧП се повикува  

„и за прашања и теми од погенерално, принципиелно значење 

кои се рефлектираат во одлуките на ЕСЧП― [укажувајќи дека] 

„тесно врзани со тоа се и компаративните согледувања на 

Венецијанската комисија, како и amicus curiae мислењата кои 

понекогаш ги добиваме, како она за лустрацијата―. 

 

Тоа, секако, е за поздравување. Одговорите на другите судии можат да се 

поделат во две групи: 1. тие што одгоговориле со не – понекогаш (еден 

                                                           
530 Види: Бриселска декларација, 27 март 2015.  
531 Види: Case ―relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 

Belgium‖ (merits), 23 July 1968, Series A no. 6; Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, 

49, Series A no. 24.  
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испитаник) или понекогаш (еден испитаник) без дополнителни објаснувања и 

2. тие што одговориле негативно (четири испитаници) дека не се повикуваат 

на практиката на ЕСЧП. Еден од тие што одговориле негативно наведува дека 

во неговата досегашна судска практика немало спор во кој се јавила потреба 

од примена и повикување на практиката на Судот во Стразбур. Друг судија, 

пак, наведува дека одлуките на ЕСЧП не ги применувал до сега, но ја 

применувал Конвенцијата.  

 

3. Уставниот суд на Република Македонија и ЕКЧП 

 

Уставниот суд на Република Македонија е независен и самостоен 

орган чија основна цел е заштита на уставниот поредок, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на пониските со повисоките правни акти 

(апстрактен спор). Тој има надлежност, исто така, во крајна инстанца да 

штити и одредени  права и слободи (конкретен спор), и тоа оние кои имаат, 

пред сè, граѓански и политички карактер, а се тесно поврзани со граѓанскиот 

суверенитет во една генерална смисла на прашањето, а тоа се (слобода на 

политичко здружување и дејствување, забрана на дискриминација, слобода на 

уверување, совест, мисла и јавно изразување).  

Со оглед на тоа дека иницијатива за започнување на постапка за оцена 

на законитост и уставност на пониските со повисоките правни акти може да 

поведе секој оној кој поседува процесна способност, работата на овој Суд се 

карактеризира со силна динамика и изразен интензитет изразена преку 

донесување на голем број одлуки и решенија.  

Со оглед на надлежноста на Уставниот суд која е регулирана само со 

Уставот на Република Македонија, станува збор за исклучително независно 

тело кое има слобода на толкување и оцена на законитоста и уставноста и во 

една релативно поширока смисла на зборот. Станува збор за донесување на 

одлуки кои може да поништат, укинат, суспендираат одредени општи акти. 

Оттука, Уставниот суд може слободно да се каже дека е чувар на уставноста и 

во таа смисла тој е суверен и самостоен, со можност да поништува и закон. 

Токму затоа неговите одлуки имаат исклучително значење.  

Затоа, како истражувачки тим направивме анализа на содржината на 

сите одлуки од Уставниот суд (тие што се достапни на веб-сајтот на Судот
532

) 

почнувајќи од 1998 до 2014 година. Создадовме база на податоци во Microsoft 

Excel и понатаму со користење на статистичката програма SPSS 19, 

направивме проста статистичка операција на дескриптивна анализа.  

Податоците кои следат се резултат на таа анализа. 

Имено, како што може да се уочи од следниот графички приказ, во 

периодот од 1998 до 2014 година има донесено 794 одлуки. Во просек, на 

годишно ниво се донесувани 46,7 одлуки. Најголем број на одлуки (70) се 

донесени во 2008 година. Но, може да се забележи дека поголем број на 

одлуки се донесени во 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година. Ако 

                                                           
 Александар Иванов  
532 На пример, содржината на одлуката 167/2006 донесена на 27.6.2007 година не е достапна на 

сајтот (стои само бројот) и истата на е предемет на анализа.  
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сакаме да извлечеме еден генерален заклучок во однос на донесените одлуки, 

можеме да претпоставиме дека во периодот по менувањето на политичката 

власт (и тоа во двата периода: 2001-2002 и 2006-2010) има најголем број на 

одлуки донесени од страна на Уставниот суд. Останува слободата на 

толкување на овој интересен податок во смисла на покренување на прашањето 

за времетраењето на мандатот на уставните судии (9 години), начинот на 

нивниот избор, времето во кое се избрани и соодносот со бројот и видот на 

донесени одлуки. 

 

Графички приказ бр. 12. Број на одлуки на Уставниот суд на Република 

Македонија за периодот 1998-2014 

 
Во анализата на одлуките се интересиравме за прашањето во однос на 

тоа за кој вид на постапка се водела пред Уставниот суд при што може да се 

констатира од графички приказ бр. 13. дека во најголем дел од случаите 

вкупно 761, односно 95,8 % се работи за постапка за оценување на уставноста 

и законитоста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи и 

општи акти. Во 29 случаи Уставиот суд донел одлука поврзана со конкретни 

спорови, односно постапка за заштита на слободите и правата од членот 

110, алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. Во 3 случаи Судот донел 

одлука за решавање на судир на надлежности и во еден случај донел одлука во 

врска со надлежноста поврзана со утврдување на постапка за одземање на 

имунитет за утврдување одговорност и за утврдување на условите за престан 

на функцијата претседател на Република Македонија.  

Од горенаведеното со јасност и прецизност може да се утврди дека во 

најголем дел од работите Уставниот суд решава за прашања поврзани со 

оцена на уставност и законитост на општите акти, додека во значително  

помал дел решава и конкретни спорови. Се разбира, ова има и своја логична 

целина од причина што слободите и правата на граѓаните се гарантираат и од 

други органи на судството, како и од други органи на јавната власт (на 
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пример, Народен правобранител, органи на државната управа итн.) и, се 

разбира – единствената судска власт во Републиката. 

 

Графички приказ бр. 13. Вид на постапка која се водела пред Уставниот 

суд 

 
 На прашањето дали Судот се повикува на Европската конвенција за 

човекови слободи и права во графичкиот приказ бр. 13., може да се извлече 

заклучок дека Уставниот суд тоа го прави само во 24 случаи од вкупно 794.  

Како истражувачки тим мораме да истакнеме дека ваквата состојба нè 

загрижува. Особено ако го земеме предвид постоењето на бројни пресуди 

против Република Македонија каде се констатирани повреди на правата и 

слободите гарантирани со ЕКЧП. Судот недоволно храбро постапува во врска 

со цитирањето на практиката на Судот во Стразбур, иако по сите основи 

состојбата треба да биде поинаква. 

Практично под самиот приказ се наведени случаите на кои се повикува 

Судот, кои се само 4. Од графичкиот приказ бр. 14. се гледа деке Уставниот 

суд се повикува во 24 случаи на практиката на Европскиот суд, но 20 од нив 

се во една генерална форма. На пример, „поаѓајќи од практиката на 

Европскиот суд за човекови слободи и права―. Оттука, произлегува дека само 

во 4 случаи Судот користи аналогија со конкретни случаи со цел да 

аргументира општа одлука, а во контекст на ЕКЧП. 
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Графички приказ бр. 14. Дали Судот во одлуката се повикува на ЕКЧП? 

24

770

794

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Дали Судот во одлуката се повикува на ЕКЧП?

Вкупно 794

Не 770

Да 24

 
 

Графички приказ бр. 15. Ако Судот во одлуката се повикува на ЕКЧП 

дали експлицитно се повикува на практиката на ЕСЧП? 

4

790

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ако Судот во одлуката се повикува на ЕКЧП дали експлицитно се повикува на 
практиката на Европскиот суд за човекови права? 

Не 790

Да 4

 
Да појасниме, се работи за наведување на конкретни случаи на кои се 

повикува Уставниот суд во своите одлуки. За истражуваниот период (1998-

2014) станува збор само за овие одлуки: 

- Случај Белгиска лингвистика (Belgian Linguistics Case); 

- Нукула против Финска (Nikula v. Finland); 

- Стамосе против Бугарија  (Stamose v. Bulgaria) 

- Валенцуела Контрерас против Шпанија (Valenzuela Contreras v.   

- Spain); Iordachi and others v. Moldova; Вебер и Саравиа против 

- Германија (Weber and Saravia v. Germany);  

На Графички приказ бр. 16. се наведени конкретните членови од 

ЕКЧП на кои се повикува Уставниот суд во своите одлуки кога дава 

образложение и како што може да се уочи станува збор за вкупно 9 одлуки во 

кои се повкува на членот 10, 6 одлуки во кои се повикува на членот 6, 8 

одлуки во кои се повикува на членот 8 итн. Најчесто Уставниот суд се 

повикувал на членот 10. Сепак, со оглед на малиот број на одлуки станува 

збор за мал примерок од кој тешко може да се извлечат заклучоци кои би 

зборувале за една „законитост― или „правило― во научна смисла.  
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Графички приказ бр. 16. Ако Судот се повикува на ЕКЧП, на која 

одредба (на кој член) се повикува? 

 

Во однос на прашањето за тоа колку често се случува во одлуките на 

Уставниот суд да се јави издвоено мислење врз основа на анализата на 

содржината на одлуките добивме податок според кој во 5 одлуки утврдивме 

постоење на издвоено мислење што може да се види од графичкиот приказ бр. 

17.  Во 3 одлуки во кои се јавува издвоено мислење како што може да се види 

од графичкиот приказ бр. 17. судијата се повикува на Европската конвенција 

за човекови слободи и права. 

Во 2 одлуки каде што се јавува издвоено мислење судиите се 

повикуваат на членот 10 од Конвенцијата. 

 

Графички приказ бр. 17. 

Дали во одлуката на Судот се 

јавува издвоено мислење? 

Графички приказ бр. 18. 

Ако има издвоено мислење, дали 

во него има повикување на 

ЕКЧП? 
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3.1. Инкорпорација на одлуките на ЕСЧП од страна на Уставниот 

суд на Република Македонија 

 

Омејец (2010, 260), анализирајќи ги одлуките на Уставниот суд на 

Република Хрватска, идентификува неколку начини на коишто тој најчесто ги 

инкорпорирал одлуките на ЕСЧП што се однесуваат на други држави во 

неговите одлуки и тоа: 

„а) опишувајќи го принципот усвоен од Европскиот суд при 

неговиот пристап кон одредено правило од Конвенцијата или 

институт (на пример, оданочување) и повикување на релевнтната 

судска практика,  

б) директно цитирајќи ги во целост правните мислења на 

Европскиот суд од одредена пресуда или одлука,  

в) опишувајќи го во детали целиот случај пред Европскиот суд и 

директно цитирајќи ги релевантните правни мислења на 

Европскиот суд во соодветната пресуда или одлука,  

г) покажувајќи го развојот на одреден правен институт во 

практиката на Европскиот суд на начин на којшто самиот 

Европски суд го прикажува (на пример, развојот на „легитимни 

очекувања― во согласност со членот 1 од Протоколот бр. 1 кон 

Конвенцијата)  

д) прикажувајќи го правното мислење на Европскиот суд со 

наведување на неколку случаи од судската практика во коишто тој 

го применил тоа мислење, 

ѓ) покажувајќи ги правните мислења на Европскиот суд заедно со 

позитивните обврски на државите договорнички, 

е) изразувајќи го правното мислење на Уставниот суд на Република 

Хрватска и во исто време повикувајќи се на релевантна пресуда или 

одлука на Европскиот суд каде што е изразено идентично мислење, 

ж)толкувајќи ја структурата на релевантната одредба од 

Уставот на Република Хрватаска во согласност со толкувањето 

на структурата на слична одредба од Конвенцијата од страна на 

Судот―. 

 

Садурски (2009) анализирајќи го партнерството меѓу ЕСЧП и источно 

европските држави, ќе забележи дека постојат многу начини на коишто 

уставните судови на национално ниво остваруваат (се вклучуваат во) 

партнерство со ЕСЧП. Тој, меѓу другото, ги наведува следниве модели на 

партнерство:  

„Прво, и тоа е можеби најмалку изненадувачки, уставните судови 

на источноевропските држави много често се повикуваат на 

пресудите на ЕСЧП во нивните одлуки. Тоа е често многу површно, 

ритуално, реторичко, но дури и реториката има последици.  

Второ, повикувањата на пресудите на ЕСЧП служат како 

аргумент во прилог на (да се поддржи) домашната пресуда.  

                                                           
 Марија Миленковска  
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Трето, уставните судови понекогаш ја менуваат нивната 

воспоставена практика со цел да се усогласат со практиката на 

ЕСЧП― (Sadurski; 2009, 442-443).  

 

Меѓутоа, и тој самиот во продолжение, ќе констатира дека „ова е 

теорија, но реалноста понекогаш можеби не е толку светла―(Sadurski; 2009, 

443). Така, тој укажува дека „постои проблем на релативно непознавање на 

практиката на ЕСЧП, иако таквото незнаење, навистина, преовладува повеќе 

на ниво на пониските редовни судови отколку на ниво на елитните уставни 

судови― (Sadurski; 2009, 443). И на крај „укажува дека понекогаш постојат 

случаи на дисонанца меѓу практиката на ЕСЧП и таа на уставните судови― 

(Sadurski; 2009, 443). 

Тргнувајќи токму од постојната литература во продолжение ќе се 

обидеме да дојдеме до одредени сознаниjа на кој начин Уставниот суд на 

Република Македонија ја инкорпорира практиката на ЕСЧП во неговите 

одлуки? Иако, имајќи ја бројката од само 24 одлуки во коишто Уставниот суд 

експлицитно се повикува на ЕКЧП и 4 одлуки во коишто тој експлицитно се 

повикува на практиката на ЕСЧП (од вкупно 794) можеби е посоодветно да се 

запрашаме зошто Уставниот суд го игнорира ЕСЧП.  

Врз основа на анализата на одлуките на Уставниот суд опфатени со 

истражувањето, генерално, можеме да се согласиме со Спировски (2009) дека 

Судот ја напуштил својата првична позиција „Конвенцијата и практиката на 

ЕСЧП да ги користи само како дополнителен агрумент при толкувањето на 

уставните одредби―. Така, во одлуката бр. 139/2010-0-1, донесена на 

15.12.2010 година,Уставниот суд на Република Македонија ќе наведе:  

 „Поаѓајќи од членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, а имајќи го 

предвид значењето на Европската конвенција за заштита на 

човековите права и основните слободи не само како дел од 

внатрешниот правен поредок, туку поради општите принципи на 

кои се потпира и ги промовира, Судот укажува дека 

интерпретацијата на релевантните уставни одредби треба да се 

потпира на тие општи принципи, содржани во Конвенцијата и 

интерпретирани во практиката на Судот за човекови права во 

Стразбур―.
533

 

 

Ова не е прв пат. Ваков став заземал Судот и во одлуката бр. 31/2006 од 

1 ноември 2006 година, како и во решението бр. 28/2008 од 27 јуни 2007 

година, што говори во прилог на констатацијата дека тој почнува да се 

потпира на општите приципи, содржани во ЕКЧП и интерпретирани во 

практиката на Судот за човекови права во Стразбур при толкување на 

уставните одредби. Спировски (2009) за ова ќе каже дека Судот „почнува да ја 

користи Конвенцијата како критериум за толкување на Уставот―.  

Понатаму, во одлуката од 16 април 2014 година, Уставниот суд се 

повикува на став 2 од членот 10 од ЕКЧП за да ја дефинира слободата на 

                                                           
533 Уставен суд на Република Македонија, У.број: 139/2010-0-1, Одлука од 15.12.2010.  
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изразување (слободата на јавно информирање и слободата на примање и 

пренесување на информации) гарантирана со членот 16 од Уставот како право 

што подлежи на ограничувања пропишани со закон со цел остварување на 

некоја легитимна цел и неопходни во едно демократско општество иако 

Уставот на Република Македонија не содржи изречна одредба за таква 

можност. Претходно, во 2006 година, исто така, се повикал на ЕКЧП, односно 

на став 2 од членот 11 за да го дефинира правото на мирно собирање како 

право што може да се ограничи и во редовни, мирновременски услови иако 

Уставот на Република Македонија изречно предвидува негово ограничување 

само во време на воена или вонредна состојба. Ваквото однесување на Судот 

ја потврдува констатацијата од почетокот на овој параграф дека тој го менува 

својот пристап кон ЕКЧП. Уште еден битен аргумент во однос на ова е и 

фактот што тој со текот на времето почна експлицитно да се повикува и на 

практиката на ЕСЧП (на одлуки против други држави).  

Во 2012 година Уставниот суд се соочил со случај што, меѓу друго, 

инволвира барање за директна примена на пресуда на ЕСЧП против друга 

држава од надлежен суд. Меѓутоа, тој бил јасен дека тоа е неприфатливо 

истакнувајќи:  

„Во однос на наводите во барањето според кое подносителот во 

суштина бара директна примена на пресудата Крауз vs Полска од 

Судот во Стразбур и таквата пресуда да претставува и извор на 

правото и да се применува на сите случаи кои можат да бидат 

подведени под иста основа, според мислењето на Судот е 

неприфатливо. Ова оттаму што судовите во согласност со 

Уставот судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните 

договори ратификувани во согласност со Уставот, поради што и 

од овој аспект не може да се прифати барањето дека постои 

повреда на правото на суд врз основа на имотна и социјална 

положба―. 
534

  

 

Како што спомнавме погоре, Уставниот суд на Република Македонија 

почна и експлицитно да се повикува на практиката на ЕСЧП. Меѓутоа, колку 

Судот е конзистентен во користењето на практиката на ЕСЧП? Анализата на 

одлуките на Уставниот суд (достапни на веб-сајтот на Судот) во периодот 

1998-2014 покажа дека тој се повикува експлицитно на практиката на Судот 

(пресуди против други држави) само во четири одлуки од 794 и тоа: 1. Одлука 

189/2012-0-0, донесена на 25.6.2014, 2. Одлука 24/2012-0-0, донесена на  

20.11.2012, 3. Одлука 107/2010 -0-0 донесена на 16.2.2011 и 4. Одлука 

139/2010-0-1, донесена на 15.12.2010 година. Во однос на видот на постапката 

во овие случаи може да се заклучи дека во два од нив Уставниот суд 

одлучувал за согласноста на одреден закон со Уставот (Одлука 189/2012-0-0, 

донесена на 25.6.2014 и Одлука 139/2010-0-1, донесена на  15.12.2010 година), 

а во два од нив одлучувал во однос на барање за заштита на слободите и 

                                                           
534 Уставен суд на Република Македонија, У.број: 39/2012-0-0, Одлука од 12.9.2012.  



203 

правата на човекот (Одлука 24/2012-0-0, донесена на  20.11.2012 и Одлука 

107/2010 -0-0 донесена на 16.2.2011година).  

 

Одлука 189/2012-0-0, донесена на 25.6.2014година  

Со одлука донесена на 25. 6. 2014 година, Уставниот суд на Република 

Македонија ги укина членовите 37 (став 1 точка 6) и 38 (став 4) од Законот за 

патни исправи на граѓаните на Република Македонија. („Службен весник на 

Република Македонија―, бр. 67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 

51/2011 и 135/2011). Укинатите членови предвидувале дека поднесеното 

барање за издавање на пасош или виза, може да се одбие ако лицето што го 

поднело е присилно вратено или протерано од друга држава поради 

постапување спротивно на прописите за влез и престој во таа држава и дека 

овие причини престануваат да важат по истекот на една година од 

донесувањето на решението за одбивање на барањето. Уставниот суд сметал 

дека овие одредби не се во согласност со членот 27 од Уставот на Република 

Македонија (што пропишува дека секој граѓанин  има право слободно да се 

движи на територијата на државата, слободно да го избира местото на своето 

живеалиште, како и право да ја напушти територијата на државата и да се 

врати во неа).  

Во образложение на пресудата Уставниот суд се повикува и на 

меѓународните акти за заштита на правата на човекот, вклучително и на 

ЕКЧП. Клучното прашања со коешто се соочил Судот е под кои услови е 

дозволено ограничување на правото да се напушти територијата на државата 

Во согласност со членот 27 од Уставот на Република Македонија 

остварувањето на ова право „може да се ограничи со закон, единствено во 

случаите кога е тоа потребно поради заштита на безбедноста на Републиката, 

водење на кривична постапка или заштита на здравјето на луѓето―.
535

 Во 

согласност со ЕКЧП, (на која се повикува и Судот) правото на секој да ја 

напушти која било земја, вклучително и сопствената, исто така, може да се 

ограничи под услов: ограничувањето да е пропишано со закон, да е неопходно 

во едно демократско општество и во интерес на националната безбедност и 

јавната сигурност, одржување на јавниот ред и мир, спречување на кривично 

дело, за заштита на здравјето или моралот или за заштита на правата и 

слободите на другите.   

Врз основа на одредбите од Уставот но и меѓународните акти 

Уставниот суд заклучува дека ограничувањето на правото што е предмет на 

анализа треба да биде пропишано со закон, но и неопходно и пропорционално 

и влегува во оцена на тоа дали ограничувањата од Законот за патни исправи 

(членот 37 став 1 точка 6) се законски, неопходни и пропорционални. За 

истражувањето е битно дека Уставниот суд се повикува и на практиката на 

ЕСЧП, поточно на неговата пресуда, донесена во 2012 година, во случајот 

Стамосе против Бугарија (Stamose v. Bulgaria).  Во овој случај ЕСЧП утврдил 

повреда на членот 2 од Протоколот бр. 4 кон ЕКЧП. Во тој контекст, тој, меѓу 

другото, ќе наведе (на што се повикува и Уставниот суд) дека:   

                                                           
535 Член 27, Устав на Република Македонија  
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„... никогаш не е пропорционално автоматски да му се забрани на 

поединецот да патува во која и да било странска држава поради 

тоа што лицето постапило спротивно на имиграциските правила 

на одредена земја. Според Судот во Стразбур, нормалната 

последица од повредата на имиграциските закони е тоа што 

лицето било протерано и на тоа лице може да му се забрани да 

влезе во земјата од којашто било протерано. Но, 

непропорционално е државата на потеклото на лицето, таквата 

казна да ја мултиплицира со тоа што ќе му забрани на лицето да 

патува во која и да било странска држава на определен временски 

период―. 
536

 

 

Уставниот суд на Република Македонија му посветил внимание и на 

аргументот што, во конкретниот случај, Бугарија го истакнала пред Судот во 

Стразбур „дека таквите забрани биле неопходни од причини на меѓународна 

заемност и од практични причини за да им се помогне на другите држави во 

примената на нивните имиграциски правила и политики (во конкретниот 

случај, да се елиминираат стравувањата на земјите членки на Европската 

Унија од нерегуларната емиграција од Бугарија).  Меѓутоа, ЕСЧП не го 

прифатил тоа и во продолжение укажува дека:   

„... можеби и може да се прифати за оправдана забраната на 

напуштање на сопствената држава изречена поради повреда на 

имиграциските закони на друга држава во определени 

исклучителни случаи, но дека автоматското изрекување на таква 

забрана без да се земе предвид ситуацијата на поединецот не е 

неопходно во едно демократско општество―. 
537

 

 

Оттука, имајќи ги предвид сите аргументи, Уставниот суд заклучил 

дека, ограничувањето на правото, односно на слободата на сопствениот 

државјанин да ја напупшти територијата на државата предвидено со 

оспорените одредби е пропишано со закон, но прекумерно и 

непропорционално и со тоа спротивно на членот 27 од Уставот. Уставниот 

суд, во оценувањето бил на иста линија со практиката на ЕСЧП, на којашто и 

се повикал во одлуката.  

 

Одлука 24/2012-0-0, донесена на  20.11.2012 година.  

Уставниот суд на Република Македонија, исто така, се повикува на 

практиката на ЕСЧП и во неговата одлука донесена во 2012 година со којашто 

се одбива барњето на подносителите за заштита на слободите и правата од 

членот 110 алинеја 3 од Уставот (забрана на дискриминација на граѓаните по 

основа на верска припадност). Имено, во овој случај, како што нотира 

Уставниот суд, Основниот суд Скопје II - Скопје ја одбил регистрацијата на 

Бекташиската верска заедница во основа поради: 1. името, односно називот на 

                                                           
536 Уставен суд на Република Македонија, У. број: 189/2012-0-0, Одлука од 25.6.2014.  
537 Усатвен суд на РМ, У.број: 189/2012-0-0, одлука од 25.6.2014 
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верската заедница во кој бил содржан зборот „бектешиска― кој бил составен 

дел на името на претходно регистриран верски субјект Ехлибејтска 

бекташиска религиозна група и 2. идентичноста на изворите на учење со 

изворите на учењето на веќе регистриран верски субјект.
538

 Ваквото решение 

на Основниот суд (потврдена и од Апелациониот суд) била причина да се 

поднесе барање за заштита на слободите и правата пред Уставниот суд. 

Подносителите барале да се утврди дека тие се жртви на дискриминација. 

Уставниот суд, имајќи ги предвид наводите во барањето и утврдените факти 

оценил „дека со одбивањето на регистрацијата на Бектешиската верска 

заедница не е повредена слободата на вероисповедта на подносителите на 

барањето, ниту, пак, е сторена дискриминација спрема нив по верска 

основа―.
539

  

Во одлуката, Уставниот суд, меѓу другото, се повикува и на пресудата 

на ЕСЧП во Белгискиот лингвистички случај (Belgian Linguistics Case). Имено, 

тој својата дефиниција на поимот дискриминација, ја поткрепува и со 

позицијата на ЕСЧП во овој случај. ЕСЧП ќе констатира дека:  

„... во согласност со членот 14 од Конвенцијата - постои - кога 

постои различен третман на лица во иста или слична ситуација и 

кога таквата разлика во третманот нема „објективно и разумно 

оправдување―. „Објективно и разумно оправдување― постои ако 

мерката за којашто станува збор има легитимна цел и доколку 

постои „разумна врска на пропорционалност помеѓу употребените 

средства и целта што треба да се оствари―.
540

 

 

Уставниот суд на Република Македонија тргнува од оваа позиција во 

оцената на случајот, меѓутоа не се повикува експлицитно на практиката на 

ЕСЧП во делот кога одлучувал дали вмешувањето на државата (законско 

пропишано) во остварување на правото на слобода на вероисповед е 

оправдано, односно дали има дискриминација.  

 

Одлука 107/2010 -0-0 донесена на 16.2.2011 година  

Во една од своите одлуки (У.број. 107/2010-0-0) со којашто било 

отфрлено барањето на подносителот за заштита на слободите и правата од 

членот 110 алинеја 3 од Уставот, што се однесуваат на јавното изразување на 

мислата, Уставниот суд се повикува на случајот Никула против Финска 

(Nikula v Finland) што ЕСЧП го разгледувал во 2002 година. Судот се 

повикува на компаративното право и практика на кое се повикува ЕСЧП во 

неговата пресуда (поднесокот од Interrights). Имено, Уставниот суд ќе наведе:  

„Во контекст на основните принципи за улогата на адвокатите и 

препораката на Комитетот на министри, Судот во Стразбур во 

пресудата Никула против Финска (т.22) укажува и на 

истражувањата на Меѓународниот центар за правно сведочење - 

                                                           
538 Уставен суд, У. број 24/2012-0-0, 20.11.2012.  
539  Уставен суд на РМ, У. број: 24/2012-0-0, Одлука од  20.11.2012, параграф 5.  
540 Ibid.  
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Legal Testify, направени во поглед на повеќе земји на Советот на 

Европа (на пример, Белгија, Данска, Франција, Италија, Холандија, 

Шпанија, Шведска и Обединетото Кралство) како и определени 

други држави (Австралија, Канада и Јужна Африка), врз основа на 

кои заклучува дека големото мнозинство од нив им дава 

привилегија на адвокатите во поглед на изјави изречени при 

застапување на странките во судот. Иако обемот и примената на 

оваа привилегија се разликува од една до друга држава, секоја  

држава опфатена со истражувањето признава дека способноста 

на адвокатот да се изрази е тесно поврзана со обврската на 

адвокатот да го брани својот клиент. Привилегијата за наводна 

изјава за клевета на бранителот му овозможува да спори што е 

можно поефикасно, потпирајќи се дури и на факти за кои тие не 

можат да бидат сигурни дали се вистинити. На пример, во 

Холандија наводите дека обвинителот го злоупотребил 

неговото/нејзиното дискрециско право речиси редовно се 

истакнуваат од страна на адвокатите на одбраната. 

Потенцијално, релевантните наводи кои се во целост неосновани, 

едноставно, не се земаат предвид. Онаму каде што се допуштени 

кривични санкции во теоријата (т.24 од пресудата), во повеќето 

од правните системи што ги проучувал Центарот во своето 

истражување, тие ретко се применуваат во практиката и тоа, 

вообичаено, во екстремни околности и под услов намерата да 

може да се покаже (види), спротивно на обичното невнимание. 

Дури и тогаш кога изјавите на адвокатот во принцип можат да 

бидат предмет на ограничувања, тие, генерално, се применуваат 

само тогаш кога изјавата не само што е клеветничка, туку и без 

каква било врска со постапката или странките―.
541

 

 

Тоа, што заслужува внимание во овој случај е фактот што Уставниот 

суд одлучил дека, осудата на адвокатот за клевета поради изнесени тврдења 

во одговорот на барањетo за заштита на законитост не претставува повреда на 

правото на слобода на изразување на мислата. Од друга страна, ЕСЧП во 

случајот Никула против Финска каде што адвокат бил осуден за клевета на 

обвинителот утврдил дека има повреда на членот 10 од ЕКЧП.   

 

Одлука 139/2010—0-1, донесена на  15.12.2010 година 

Во одлуката донесена на 15.12.2010 година, со којашто беа поништени 

одредби од Законот за електронски комуникации („Службен весник на 

Република Македонија―, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) 

Уставниот суд, исто така, се повикува на практиката на ЕСЧП. Во овој случај 

за разлика од претходните, Уставниот суд се повикува на неколку пресуди 

против други држави на ЕСЧП. Така, се повикува на пресудата во случајот 

Валенцуела Контрерас против Шпанија (Valenzuela Contreras v. Spain) за да 

                                                           
541Уставен суд, У.број 107/2010 -0 -0, датум на донесување 16.2.2011, параграф 5.  
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укаже на ставот на ЕСЧП дека „кога примената на мерката следење на 

комуникациите не се заснова на искучително прецизно уредена правна рамка 

и нема разлика дали уредот за следење ги снима комуникациите или, пак, 

само ги бележи и контролира истите― претставува недозволено навлегување 

во приватноста на комуникациите.
542

 Понатаму, Уставниот суд објаснувајќи го 

барањето за законска предвидливост се повикува и на случајот Iordachi and 

others v Moldova, (во којшто ЕСЧП го потврдува својот став изразен 

претходно во случајот  Вебер и Саравиа против Германија (Weber and Saravia 

v. Germany) дека:   

„Во својата судска практика за тајни мерки на следење, Судот ги 

утврди следните минимални заштитни мерки што треба да се 

предвидат во законодавството за да се избегнат злоупотреби на 

овластувањето: природата на делата за кои може да се издаде 

наредба за пресретнување; дефиниција на категориите на лица 

што подлежат на прислушување на нивните телефони; 

ограничување на времетраењето на телефонското прислушување; 

процедурата што треба да се следи за испитување, користење и 

чување на добиените податоци; мерките на претпазливост што 

треба да се преземат при доставувањето на податоците до други 

страни; и околностите во кои снимките може или мора да се 

избришат или лентите да се уништат―.
543

 

 

Имајќи го предвид ова, Уставниот суд сметал дека оспорените одредби: 

„Поради непрецизноста на употребените изрази, недоуреденоста 

по однос на условите и процедурата во која може да дојде до 

отстапување на загарантираното уставно право на приватност, 

според оцена на Судот,
544

 претставуваат реална закана од 

самоволно и произволно мешање на државните органи во 

приватниот живот и преписката на граѓаните коешто може 

негативно да се одрази на честа и угледот на граѓаните без за тоа 

да има реална основа во Уставот и законите―.
545

 

 

Во однос на начинот на којшто Уставниот суд ги инкорпорира одлуките  

на ЕСЧП што се однесуваат на други држави во неговите одлуки, врз основа 

на анализа на пресудите, може да се заклучи (со ризик од критика за 

преголема генерализација) дека тој се повикува на одлуките, односно ги 

користи во прилог на сопствената аргументација. Значајно е дека Судот 

започна да ги користи пресудите на ЕСЧП против други држави при 

толкување на уставните одредби, односно да се усогласува со обврската да ја 

има предвид ЕКЧП на начин како што ја толкува ЕСЧП (принцип res 

interpretata).  Сосема е друго прашањето, колку тој  е (не)конзистентен во тоа.  

                                                           
542У.број: 139/2010—0-1, датум на донесување: 15.12.2010, параграф 6.  
543 Ibid.  
544 Ibid.  
545 Ibid.  
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Уставиот суд во три одлуки, прикажувајќи го мислењето на ЕСЧП, се 

повикува само на еден случај на ЕСЧП, а во една одлука на повеќе од еден 

случај (Одлука 139/2010). Во ниту еден случај тој не го покажува (во детали) 

развојот на некој правен институт во практиката на ЕСЧП. Интересно за 

одбележување е дека во една одлука тој се повикува на компаративното право 

и практика на кое се повикува ЕСЧП во неговата пресуда, односно на 

поднесокот од Interrights, што, на пример, е различно од начините на којшто 

Уставниот суд на Хрватска најчесто ги инкорпорира одлуките на ЕСЧП во 

своите одлуки.  

Во овој дел внимание заслужува уште едно прашања – принципот на 

пропорционалност „што е во срцето на дебатата како да се реши конфликтот 

меѓу правата од Конвенцијата и меѓу правата од Конвенцијата и јавниот 

интерес„ (Greer; 2006, 217). Како што заклучува Стон Свит (2012, 1862-63) 

„главен инструмент што се користи од страна на Судот [ЕСЧП] со цел да се 

усогласат стандардите за заштита на правата на човекот во националните 

системи е анализата на пропорционалноста―. Тој нотира дека Судот ја користи 

кога одлучува речиси за сите права од Конвенцијата и инсистира на тоа и 

националните судови да ја користат„(Stone Sweet (2012, 1863). Анализата на 

одлуките на Уставниот суд покажа дека тој го користи тестот на 

пропорционалност во некои свои одлуки. Меѓутоа, се наметнува дилемата 

дали  тој понекогаш заборава дека неговата слобода на одлучување (margin of 

appreciation) е под надзор на Стразбуршкиот механизам. Оттука, ќе биде 

интересна да се види реакцијата на ЕСЧП во случајот на присилно исфрлените 

новинари од Собранието на Република Македонија во 2012 година.  

 

4. Врховен суд на Република Македонија и правото на судење во 

разумен рок 

 

Врз основа на членот 35 став 6 од Законот за судови, Врховниот суд на 

Република Македонија е единствен надлежен да одлучува по барање на 

странките и другите учесници во постапката за повреда на правото на судење 

во разумен рок, во постапка утврдена со закон пред судовите во Република 

Македонија во согласност со правилата и принципите утврдени со Европската 

конвенција за човекови права и основни слободи и тргнувајќи од судската 

практика на Европскиот суд за човекови права.
 546

 

Во продолжение од Извештајот ќе биде извршена анализа на 

податоците содржани во извештаите на Врховниот суд на Република 

Македонија во делот на судење во разумен рок. Анализата се однесува на 

годишните извештаи од 2008 до 2014 година. Извештајот на Врховниот суд од 

2008 година содржи помалку податоци (во делот на судење во разумен рок) во 

споредба со извештаите од наредните години и од таа причина податоците од 

Извештајот од 2008 година ќе бидат одделно прикажани во продолжение.  

                                                           
 Елена Димовска  
546Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија― бр.58/06, 35/08,У.бр.256/07, 

У.бр. 74/08,150/10, У.бр.12/11), член 35, став 6 
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Во 2008 година, Врховниот суд примил вкупно 106 барања за заштита 

на правото на судење во разумен рок, за кои решавале советите за одлучување 

во прв степен. Од нив 58 барања биле решени, а 48 останале нерешени. 

 
Графички приказ бр. 19. Решени и нерешени барања за заштита на 

правото на судење во разумен рок на Првостепениот совет во 2008 година.  

 
        

Извор: Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2008 година 

 

Графички приказ бр. 20. Преглед на видот на одлуките на Првостепениот 

совет на Врховниот суд на РМ во 2008 година.  

 
                

Извор: Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2008 година 

          

Против одлуките на советите кои суделе во прв степен примени се 

вкупно 5 жалби. Од петте примени жалби решени се 4 додека 1 останала 

нерешена. Сите 4 жалби по кои второстепениот совет донел одлука биле 

одбиени. 
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Графички приказ бр. 21. Преглед на одлуките на второстепените совети 

по жалби против одлуките на првостепените совети за 2008 година.  

Решени
80%

Нерешени
20%

Решени Нерешени

 
Извор: Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2008 година 

 

4.1. Aнализа на годишните извештаи на Врховниот суд на 

Република Македонија од 2009 до 2014 година во делот на судење 

во разумен рок 

Во продолжение од Извештајот ќе биде извршена анализа на 

извештаите на Врховниот суд од 2009 до 2014 година, односно компаративна 

анализа на деловите од извештаите насловени како „Оддел за судење во 

разумен рок―. 

Во наредниот графикон прикажана е компаративна анализа по години 

(2009-2014) на бројот на предмети по кои решавал Одделот за судење во 

разумен рок, во двата степена на одлучување. Притоа, направена е и 

компарација на бројот на новопримените предмети по кои решавал Одделот 

како и предметите кои се пренесени од претходната година. 
 

Графички приказ бр. 22. Преглед на управните предмети по кои решавал 

Одделот за судење во разумен рок, во двата степена на одлучување во 

периодот од 2009 до 2014 година.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Новопримени 442 634 1884 1906 694 637

Пренесени од претходната 

година
49 123 214 1091 225 137

Вкупно 491 757 2098 2997 918 773
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Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Република Македонија 2009-2014 година. 
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Графички приказ бр. 23. Структура на решени и нерешени предмети во 

одделот за судење во разумен рок во периодот од 2009 до 2014 година.  

 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 

Графички приказ бр. 24. Споредба на примени предмети во Одделот за 

судење во разумен рок во прв степен во периодот од 2009 до 2014 година.  

                
 

Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 
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Графички приказ бр. 25. Споредба на примени предмети во Одделот за 

судење во разумен рок во втор степен во периодот од 2009 до 2014 година.  
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Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 

Во извештаите од 2010 и 2011 година нема информација колку од 

управните предмети по кои работеле советите од втор степен (по жалби) се 

новопримени, а колку се останати од претходната година и затоа во 

графиконот се обележани со 0. 

На следниот графикон прикажана е структурата на решени и нерешени 

предмети во Одделот за судење во разумен рок во двата степена на 

одлучување. 
 

Графички приказ бр. 26. Бројот на решени/нерешени управни предмети 

на советите во прв и втор степен во периодот од 2009 до 2014 година. 
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Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Република Македонија 2009-2014 година. 
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Од графиконот евидентно е дека и советите од прв степен и советите 

од втор степен кои одлучуваат по жалби најмногу решени предмети имале во 

2012 година. 

 
4.2. Времетраење на постапката 

4.2.1. Времетраење на постапката на првостепените совети 

Времетраењето на постапувањето на првостепените совети по 

изјавените барања за заштита на правото на судење во разумен рок, го опфаќа 

периодот од приемот на барањето во Врховниот суд до експедирање на 

првостепеното решение на подносителот на барањето.
547

 
 

Табела бр. 6. Преглед на времетраењето на постапките пред советите во 

прв степен во периодот од 2009 до 2014 година.  

 До 1 

месец 

1-3 

месеци 

3-6 

месеци 

Над 6 

месеци 

Вкупно 

2009 45 96 61 37 239 

2010 116 102 94 84 396 

2011 31 2074 212 78 2395 

2012 5 262 1062 222 1551 

2013 46 182 152 143 523 

2014 13 189 123 78 403 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на РМ 2009-2014 година. 

 

Графички приказ бр. 27. Процентуален преглед на времетраењето на 

постапките пред советите во прв степен во периодот од 2009 до 2014 

година.  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

До 1 месец 18,98% 29,29% 1,29% 0,32% 8,79% 3,22%

1-3 месеци 40,16% 25,75% 86,63% 16,89% 34,79% 46,89%

3-6 месеци 25,52% 23,73% 8,85% 68,47% 29,06% 30,52%

Над 6 месеци 15,48% 21,21% 3,25% 14,31% 27,34% 19,35%

 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 

                                                           
547 Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2010 година, стр. 15 
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Врховниот суд во своите годишни извештаи до 2011 година не 

наведува никаква причина за одолжување на постапките пред неговите совети. 

Во извештаите од 2012 и 2013 година, Судот наведува апсолутно идентична 

(најчеста) причина, а тоа е недостатокот на списи на кои се однесува 

барањето. Понатаму, Судот наведува дека „долго трае постапката и кога 

Судот ќе достави барање за произнесување на судиите, кои постапувале по 

предмет на кој се однесува барањето, и тоа во врска со редоследот за 

преземените процесни дејства, податоците за почитување на роковите дадени 

од овој Суд за завршување на предметите кои се во тек, во процесната фаза на 

одлучување на која се однесува барањето, кои се од значење за одржување на 

ефикасноста на правното средство―.
548

 Судот како проблем го истакнува 

непостоењето на правно средство со кое тој би се наметнал пред пониските 

судови како тие во пократок рок би ги доставувале предметните списи, а 

особено оние кои се однесуваат на активните предмети. Така, во Извештајот 

се наведува дека „со законската рамка од 6 (шест) месеци и несоздавањето на 

процесни услови да се забрза постапката, односно да се воведат механизми за 

решавање на предметите во тој рок и во двата степена на одлучување пред 

Врховниот суд на Република Македонија, само по себе значи давање можност 

странките- барателите да се жалат и на долгото постапување на Врховниот 

суд на Република Македонија, па дури и да се доведе во прашање и 

ефикасноста на правното средство―.
549

 Тука се наметнува и обврската за 

„сериозно преиспитување на законскиот рок во контекст на конзистентност на 

постапката пред Врховниот суд на Република Македонија и Европскиот суд за 

човекови права и практиката на тој суд―.
550

 Во тој контекст во Извештајот се 

„потенцира обврската за претседателите на судовите, да се заложат за 

доставување на списите на предметите по кои се врши оцена на 

постапувањето во разумен рок, се со цел да може овој Суд да ги запази 

роковите за судење во разумен рок...―, како и „навремено да се даваат 

податоци за почитувањето на роковите дадени од овој суд за завршување на 

предметите кои се во тек―.
551

 

Иако за решавање на оваа состојба Одделот за судење во разумен рок 

доставува дописи до пониските судови за почитување на роковите за достава 

на списите, Врховниот суд заклучува дека проблемот се продлабочува. Од таа 

причина, Судот наведува дека „во иднина после секоја втора ургенција, ќе го 

известува Судскиот совет со ингеренции за натамошно постапување во 

утврдување на поединечна одговорност―.
552

  

 
 

 

 

                                                           
548 Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2013 година, стр. 16 
549 Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2014 година, стр. 17 
550 Исто, стр. 17 и 18 
551 Исто, стр.18 
552 Исто, стр.19 
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4.2.2. Времетраење на постапката на Второстепениот совет 

Времетраењето на постапувањето на Второстепениот совет надлежен 

за одлучување по жалбите изјавени против првостепените решенија, го 

опфаќа периодот од приемот на жалбата во Врховниот суд до експедирање на 

второстепеното решение на подносителот на барањето.
553

 

 

Табела бр. 7. Преглед на времетраењето на постапките пред советите во 

втор степен во периодот од 2009 до 2014 година. 

 До 1 

месец 

1-2 

месеца 

2-3 

месеци 

3-6 

месеци 

Над 6 

месеци 

Вкупно 

2009 88 19 21 1  129 

2010 175 11 1  187 

2011 69 99 69 25 5 267 

2012 103 330 568 216 12 1229 

2013 123 97 24 11 1 212 

2014 90 60 24 4 1 179 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 
Графички приказ бр. 28. Процентуален преглед на времетраењето на 

постапките пред советите во втор степен во периодот од 2009 до 2014 

година.  

 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 

 

 

                                                           
553 Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2010 година, стр. 16 
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4.3. Начин на одлучување 

4.3.1. Начин на одлучување на првостепените совети 

Во табелата која следи е прикажана состојбата на решените предмети 

по кои постапувале првостепените совети во Одделот за судење во разумен 

рок. 

 
Табела бр. 8. Преглед на одлуките на советите во прв степен во периодот 

од 2009 до 2014 година.  

 Усвоени Одбиени Отфрлени Решени на 

др.начин 

Вкупно 

2009 45 89 99 6 239 

2010 149 111 131 5 396 

2011 195 105 443 2 735 

2012 203 370 976 2 1551 

2013 230 202 91  523 

2014 194 162 47  403 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 
Графички приказ бр. 29. Преглед на одлуките на советите во прв степен 

во периодот од 2009 до 2014 година изразено во проценти 

Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2009-2014 година. 

 

Причината која ја наведува Судот за одбивање на барањата е нивната 

неоснованост, а кај барањата кои се решени на друг начин, всушност станува 

збор за спојување на постапките. Врховниот суд во своите извештаи 

истакнува дека барањата кои се отфрлени често потекнуваат од ист 

подносител а нивното отфрлање „главно, се должи на ненавремено доставени 

барања, како и на неуредни барања за кои и покрај тоа што е барано 
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уредување останале неуредни што е причина за големиот број на отфрлени 

барања на овој подносител―.
554

 

 
4.3.2. Начин на одлучување на второстепените совети 

По управните предмети за кои решавале советите во втор степен по 

жалби, состојбата е следна: 

 

Табела бр. 9. Преглед на одлуките на советите во втор степен во периодот 

од 2010 до 2014 година. 

 Усвоени Одбиени Отфрлени Решени на 

др.начин 

Вкупно 

2010 64 116 6 1 187 

2011 47 205 14 1 267 

2012 47 1172 10  1229 

2013 43 205 8  256 

2014 15 160 4  179 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2010-2014 година. 

 

За разлика од претходните табели дадени во овој Извештај, во оваа 

табела 2009 година е изоставена затоа што во Годишниот извештај за работата 

на Врховниот суд од 2009 година ги нема податоците за видот на донесени 

одлуки на Судот. 

 

Графички приказ бр. 30. Преглед на одлуките на советите во втор степен 

во периодот од 2010 до 2014 година изразено во проценти  

 
Извор: Годишни извештаи за работата на Врховниот суд на Репуублика Македонија 2010-2014 година. 

 

 

 

 

                                                           
554 Извештај за работата на Врховниот суд на Република Македонија за 2012 година, стр. 24 
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5. Врховен суд на Република Македонија и ЕКЧП 

 

Истражувачкиот тим во истражувањето влезе со амбиција за анализа 

на одлуките на Врховниот суд на Република Македонија во делот за заштитата 

на правото на судење во разумен рок. Меѓутоа, од објективни и субјективни 

прични тоа беше оставено за некои идни истражувања. Оттука, одредени 

сознанија (но, секако не и целосни одговори) за односот на Врховиот суд и 

практиката на ЕСЧП добивме преку: 1. анализа на нормативните решенија во 

делот на правното средство за заштита на правото на судење во разумен рок 

воспоставено на национално ниво; 2. неговото користење од страна на 

граѓаните (низ призмата на годишните извештаии на Врховниот суд ) и 3. 

односот на Врховниот суд кон одредени пресуди на ЕСЧП против Македонија 

(без обиди за генерализација во овој дел).  

Стон Свит & Келер (2008, 32) забележуваат дека „правните средства за 

заштита на правата утврдени со Конвенцијата сами по себе се директен 

индикатор за ефикасноста на ЕКЧП во националните правни системи―. Во тој 

контекст, предмет на интерес во овој дел на Извештајот е домашното правно 

средство за заштита на поединецот кој смета дека му е повредено правото на 

судење во разумен рок воведено во Република Македонија. Во 2006 година со 

Законот за судовите беше воведено правно средство за заштита на поединецот 

кој смета дека му е повредено правото на судење во разумен рок. Меѓутоа, тоа 

не беше ефикасно во согласност со ЕКЧП, што како факт беше утврдено и од 

страна на ЕСЧП. Потоа следуваа измени на Законот за судовите во 2008 

година. Во согласност со овие измени Врховниот суд е единствениот суд  

надлежен „да одлучува по барање на странките и другите учесници во 

постапката за повреда на правото на судење во разумен рок, во постапка 

утврдена со закон пред судовите во Република Македонија во согласност со 

правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за човекови 

права и основни слободи и тргнувајќи од судската практика на Европскиот 

суд за човекови права.
555

 Во согласност со членот 36 од Законот: 

Врховниот суд на Република Македонија постапува по барањето 

кое ги исполнува критериумите утврдени во ставовите (2) и (3) на 

овој член во рок од шест месеци од неговото поднесување и 

одлучува дали понискиот суд го повредил правото за судење во 

разумен рок, притоа имајќи ги предвид правилата и принципите 

утврдени со Европската конвенција за човекови права и основни 

слободи, а особено сложеноста на предметот, однесувањето на 

странките во постапката и однесувањето на Судот кој 

постапувал.  

Ако Врховниот суд утврди повреда на правото за судење во 

разумен рок со решението ќе определи рок во којшто Судот, пред 

кого постапката е во тек, мора да одлучи за правото, обврската 

или кривичната одговорност на подносителот на барањето и ќе 

                                                           
 Марија Миленковска 
555 Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија―, бр.58/06, 35/08,У.бр.256/07, 

У.бр. 74/08,150/10, У.бр.12/11), член 35.  
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досуди правичен надоместок за поднесителот на барањето поради 

повреда на неговото право за судење во разумен рок.
556

 

 

 Значи, Врховнит суд и изречно со закон е обврзан да ја има предвид 

ЕКЧП и практиката на ЕСЧП кога одлучува по барањата за заштита на 

правото на судење во разумен рок.  

Правното средство за заштита на правото за судење во разумен рок 

воведено со измените на Законот за судовите во 2008 година и оценето од 

страна на ЕСЧП како ефикасно во согласност со ЕКЧП почна да се користи и 

во практиката. Од анализата на извештаите на Врховниот суд дадена погоре 

во Извешатајот може да се потенцираат две работи: 1. бројот на барања е 

значителен 2. во дел од случаите има одолжување на постапката (проблем 

признат и од Судот во неговите извештаи). Имајќи предвид дека во рамките 

на истражувањето не беа извршени дополнителни анализи (на 

пример,карактеристики на случаите кај коишто има одолжување на 

постапката; на што се должи бројката и др.), не можат да се дадат 

дополнителни коментари или некои генерални заклучоци во однос на ваквите 

забелешки. Меѓутоа, тргнувајќи од бројките можат да се постават одредени 

дилеми. Како што и самиот Врховен суд во едно од неговите правни мислења 

констатира:  

„Европската конвенција за човекови права е составен дел на 

правниот поредок на Република Македонија и истата 

непосредно се применува. За сите права и слободи кои се 

регулирани со Конвенцијата и чија заштита се остварува 

пред Европскиот суд за човекови права, судовите во 

Република Македонија непосредно ги применуваат неговите 

пресуди...― 
557

 

 

Дали значителната бројка на барања за заштита на правото на судење 

во разумен рок пред Врховниот суд говори во прилог на тоа дека пониските 

судови не ја имаат предвид практиката на ЕСЧП во овој дел при 

постапувањето во постапката? Дали истите имаат доволно познавање во тој 

дел?  

На крај во овој дел треба да се нотира и фактот дека Комитетот за 

правни работи и човекови права на Парламентарното собрание на Советот на 

Европа ја наведува одлуката на Врховниот суд на Република Македонија да 

дозволи повторување на постапката како резултат на пресудата на ЕСЧП во 

случајот Петковски и други против Македонија
558

како пример за позитивно 

влијание на ЕКЧП во државите страни.  

 

                                                           
556 Ibid, член 36.  
557 Врховен суд на Република Македонија, Збирка на судски одлуки 2004-2014, книга XI, 

Правно мислење бр.4. стр. 36.  
558http://website-pace.net/documents/19838/419003/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-

463f-8145-b084a095e895.  
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ГЛАВА ШЕСТА 
 

ЗАКЛУЧОЦИ 

 

 
Во рамките на истражувањето е направен обид да се објасни  

влијанието на ЕСЧП врз заштитата на правата на човекот во Република 

Македонија преку анализа на процесот на имплементација на неговите 

пресуди. Имено, предмет на интерес на ова истражување беа практичните 

ефекти што пресудите на ЕСЧП, односно нивната имплементација ги има врз 

внатрешниот правен поредок. Поимот имплементација на практиката на 

ЕСЧП, за целите на истражувањето, не е сведен само на извршување на 

пресудите против Македонија. Во овој дел истражувачкиот тим ги имаше  

предвид и членовите 1, 19 и 32 од ЕКЧП (види воведно излагање и Дел 1 од 

Глава трета).  

Анализата на правните фактори (домашни) што влијаат врз 

имплементацијата на меѓународните договори во областа на човековите права 

во домашниот правен поредок покажа дека Македонија го има прифатено 

монистичкиот пристап во однос на имплементацијата на меѓународното право 

во внатрешниот правен поредок, а меѓународните договори ратификувани во 

согласност со Уставот директно се применуваат и имаат примат во однос на 

законите. Исто така, Македонија презеде значајни чекори во насока на 

усвојување на законодавството што го олеснува или овозможува процесот на 

имплементација на ЕКЧП (таканаречена enabling legislation). Ова е добра 

почетна позиција во однос на примената на ЕКЧП (како меѓународен договор 

ратификуван во согласност со Уставот на 10.4.1997 година) на национално 

ниво. Меѓутоа, не треба да се заборави дека влијание врз имплементацијата на 

меѓународните договори во областа на човековите права (покрај правните 

фактори) имаат и политичките, историските и општествените фактори. Тие не 

беа предмет на интерес на ова истражување. Какво е нивното влијание врз 

имплементацијата на ЕКЧП треба да биде предмет на истражување во иднина. 

Ова се наметнува како заклучок и особено ако се има предвид односот на 

домашните судови кон ЕСЧП.  

Истражувањето ја потврди тезата дека во процесот на имплементација 

на практиката на ЕСЧП се вклучени низа актери и институции. Што се 

однесува до имплементацијата на практиката на ЕСЧП од страна на 

домашните судови може да се констатира дека таа е далеку од задоволувачка. 

Бројката од 24 одлуки на Уставниот суд на Република Македонија во коишто 

тој експлицитно се повикува на ЕКЧП, односно само 4 одлуки во коишто тој 

експлицитно се повикува на практиката на ЕСЧП од вкупно 794 одлуки 

(достапни на веб-сајтот на Судот) во периодот од 1998 до 2014 година говори 

сама по себе. Да, треба да се поздрави како развој во вистинска насока фактот 

што Уставниот суд со текот на времето го менува својот пристап кон ЕКЧП. 
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Тој, почна да се потпира на општите принципи, содржани во ЕКЧП и 

интерпретирани во практиката на ЕСЧП при толкување на уставните одредби, 

а во некои одлуки дури и експлицитно да се повикува на практиката на ЕСЧП 

(на одлуки против други држави), односно да се усогласува со обврската да ја 

има предвид ЕКЧП на начин како што ја толкува ЕСЧП (принцип res 

interpretata). Тоа е значајна промена на неговата почетна позиција (ја 

напушти) да ја користи ЕКЧП само како дополнителен аргумент при 

толкување на Уставот. Сосема друго прашање е, колку е тој (не)конзистентен 

во тоа. Уставниот суд, сепак,  експлицитно се повикува на ЕКЧП, односно на 

практиката на ЕСЧП во мал број на одлуки. Ваквите податоци на некој начин 

се во коинциденција и со податоците добиени по пат на интервју во рамките 

на  истражувањето во делот на тоа дали и колку судиите во одлуките што ги 

донесуваат се повикуваат на практиката на ЕСЧП. Податоците покажаа дека 

релативно мал дел од нив (кои мора да се нагласи не се само судии на 

Уставниот суд) одговориле (експлицитно) потврдно (само тројца испитаници 

од девет, од кои тројца еден е судија надвор од територијата на Македонија).  

Истражувањето не влезе во дополнителни анализи на одлуките
559

 во 

коишто Уставниот суд се повикува, односно не се повикува на ЕКЧП или на 

практиката на ЕСЧП. Оттука, не можат да се дадат дополнителни коментари. 

Меѓутоа, и податоците погоре се доволни да се постави дилемата дали 

„отвореноста― на македонскиот внатрешен поредок кон меѓународното право 

(во согласност со членот 118 од Уставот) е суштинска или само формална, на 

нормативно ниво. Во прилог на ваквата дилема говори и: 1. значителниот број 

на барања за заштита на правото на судење во разумен рок пред Врховниот 

суд на Република Македонија; 2. одолжувањето на постапката за заштита на 

правото на судење во разумен рок во дел од случаите (проблем признат и од 

Врховниот суд во неговите извештаи); и 3. индициите (сепак, не заклучоците) 

како Уставниот суд го користи тестот на пропорционалност кога одлучува за 

правата на човекот (што само по себе како прашање претставува сериозен 

предизвик за идни истражувања).  

Кога дискусијата се поместува од имплементација на практиката на 

ЕСЧП кон извршување на пресудите против Република Македонија тогаш 

нужно се наметнува прашањето: Што говорат тие за почитувањето на правата 

на човекот во државата?  

Анализата на пресудите против Македонија нè донесе до значајни 

информации во однос на апликантите, видот на апликациите и почитувањето 

на ЕКЧП на национално ниво. Анализата на пресудите на ЕСЧП нè доведе и 

до сознанија во делот на надлежноста на ЕСЧП (види Прилог 1) и опсегот и 

содржината на правата и слободите заштитени со Конвенцијата (види Прилог 

2). Систематизирањето на тие податоци во посебни призлози претставува 

значен продукт од истражувањето, особено ако се има предивид дека: 1. дел 

од испитаниците (опфатени со интервјуто спроведено во рамките на 

                                                           
559 На пример, дали во одлуките Уставниот суд се потпира на општите принципи, содржани во 

ЕКЧП и интерпретирани во практиката на ЕСЧП при толкување на уставните одредби без 

експлицитно да се повикува на Конвенцијата или практиката на ЕСЧП и др.  
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истражувањето) бројот на отфрлени апликации против Македонија од страна 

ЕСЧП го објаснуваат со недоволно познавање на практиката на ЕСЧП; и 2. 

најголем дел од испитаниците опфатени со истражувањето сметаат дека 

јавноста не е доволно запознаена со практиката на ЕСЧП и во јавноста 

недоволно се води дебата за оваа тема.  

Предмет на анализа беа 99 пресуди против Република Македонија 

(заклучно со 2013 година). Во повеќе од 93 % од нив ЕСЧП утврди повреда на 

ЕКЧП. Сите апликации поднесени против државата се индивидуални, а 

исклучително голем дел од нив се поднесени од страна на физичко лице. Исто 

така, исклучително голем дел од нив се поднесени од страна на македонски 

државјани, но има и неколку апликации поднесени од странски државјани. Во 

делот на застапувањето на апликантот може да се забележи дека во дел од 

случаите што инволвираат Роми како застапник се јавува и Европскиот центар 

за права на Ромите, а, во однос на македонските невладини организации треба 

да се нотира дека одредена активност (во застапување на апликанти) покажува 

Хелсиншкиот комитет за човекови права. Вмешувањето, пак, на Бугарија во 

случајот Радко, како и интересот на повеќе субјекти да се вмешаат во 

случајот Ел-Масри, на некој начин е очекувано.  

Апликантите најчесто во апликациите се повикувале на повреда на 

повеќе од еден член, a ЕСЧП во искучително голем дел од нив утврдил 

повреда на членот 6 од ЕКЧП од страна на Република Македонија. Оттука, 

може да се констатира дека државата покажала најголеми слабости во 

почитување и заштита на правото на правично судење, особено во делот на 

судење во разумен рок. Битно е да се нотира дека ЕСЧП констатирал повреда 

на правото на судење во разумен рок дури и во случаи што бараат особено 

итно постапување (како работни спорови и сл.). Исто така, во неколку пресуди 

ЕСЧП утврдил повреда на членовите 3 и 5 или членот 1 од Протоколот бр. 1 

кон ЕКЧП. Има и пресуди во коишто Судот утврдил повреда на членот 13, а 

Судот утврдил повреда и на членот 2 (една пресуда), членот 8 (една пресуда) и 

членот 11 од ЕКЧП (една пресуда).  

Пресудите во коишто ЕСЧП утврдил повреда на некое право заштитено 

со ЕКЧП детектира одредени слабости во системот за заштита на правата 

воспоставен на национално ниво. Интересно во овој дел е да се нотира дека 

најголем дел од испитаниците (стручна јавност) опфатени со интервјуто во 

рамките на истражувањето укажуваат на пресудите на ЕСЧП во однос на 

членот 3 од ЕКЧП, односно некои од нив поконкретно на пресудата во 

случајот Јашар или групата на предмети Јашар и др. како на пресуди  кои 

укажуваат на најсериозни недостатоци во заштитата на правата на човекот во 

државата. Имено, според нив, овие пресуди укажуваат на системски проблеми 

во делот на спроведување на ефикасна истрага во случај на наводи за 

„тортура― од страна на полициски службеници.  

Следејќи го процесот на извршување на пресудите на ЕСЧП против 

Република Македонија (преку анализа на акциските планови и извештаи и 

други релевантни материјали) истражувањето доаѓа до солидни аргументи (но 

не може да се каже дека утврдува причинско-последичен однос) дека 

пресудите имаат влијание врз домашното законодавство, политика и 
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практики, а со тоа и врз заштитата на човековите права на национално ниво. 

Ваквата опсервација на некој начин кореспондира со ставовите на стручната 

јавност (најголем дел од испитаниците опфатени со интервјуто) дека 

пресудите на ЕСЧП имаат влијание врз внатрешниот правен поредок. 

Испитаниците, особено, посочувааат на промените во регулативата како 

резулатат на пресудите на ЕСЧП. Анализата на извршувањето на пресудите на 

ЕСЧП против Македонија што ја спроведе истражувачкиот тим покажа 

слични резултати. Имено, преку анализата се дојде до солидни аргументи да 

се тврди дека македонските власти преземаа низа мерки како одговор на 

повредите (констатирани од ЕСЧП) на ЕКЧП, меѓу кои:  

A) Како резултат на повреда на членот 3 (случај Ел- Масри):  

1.  зајакната е казнената политика: 

а) измени на Казнениот законик (вклучително и преку зголемување 

на пропишаните санкции - измени на членовите 142 и 143 од Казнениот 

законик. 

б) донесен е нов ЗКП во 2010 година (кој на јавниот обвинител му 

овозможил далеку поголеми овластувања во истражната постапка против 

непознати членови на полициските служби, а особено се вовел новиот модел 

на правосудна полиција која работи под директна супервизија и контрола на 

јавниот обвинител, и му одговара на јавниот обвинител.) 

в) променети се работните методи на Јавното обвинителство со цел 

превенирање на неказнувањето за малтретирање/тортура од државните агенти. 

Јавниот обвинител на Република Македонија  во 2013 година издал 

обврзувачко упатство на неговите подредени за задолжително пријавување во 

неговата канцеларија на случаи во кои се инволвирани агенти во 

малтретирање. 

2. зајакната е супервизијата над припадниците на УБК, граничната полиција и 

специјалните единици во однос на лицата лишени од слобода, преку: 

а) воведување на инспектори за превенција од малтретирање/ тортура 

во „рацете― на службениците кои го спроведуваат законот, 

б) воведување на дежурен службеник од 24 часа во Секторот за 

внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, 

в) зголемување на бројот на вработени во овој сектор, 

Б) Како резултат на повреда на членот 6:  

1. воведено е домашно правно средство за заштита на правото на судење во 

разумен рок што, во основа е ефикасно во согласност со значењето на ЕКЧП;    

2. во 2005 година е донесен и нов Закон за извршување (што потоа неколку 

пати беше изменуван и дополнуван).   

3. направени се значајни измени на Законот за парнична постапка 

(„Службенвесник на Република Македонија―, бр. 79/2005) што имаат влијание 

врз должината на постапката и тоа: во делот на доставата на писмената; во 

делот на начинот на изведување на доказите (кај сведоците) и во делот на 

роковите за одредени дејства, вклучитено и за закажување и одржување на 

рочиштата. Како одговор на пресудата на ЕСЧП во случајот Наумоски 

против Македонија (Судот утврди повреда на правото на контрадикторност) 

во 2015 година  се усвоени измени на Законот за парнична постапка со кои, 
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меѓу друго, е предвидено ненавременo поднесениот одговор на жалба да се 

достави до спротивната страна (претходно не постоеше ваква обврска и тоа 

беше критикувано од страна на ЕСЧП). 

4. елиминирани се голем дел од недостатоците констатирани од ЕСЧП во 

однос на правото на правично судење во кривичните постапки со новиот 

Закон за кривична постапка усвоен во 2010 година;  

В) Како резултат на повреда на членот 8:  

1. извршена е декриминализација на клеветата;   

2. донесен е Закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда.  

Г) Како резултат на повреда на членот 11:  

1.  во 2010 година е усвоен нов Закон за здруженија и фондации. 

Промените во делот на членот 3 имаат одредено влијание и врз членот 5, а 

промените во делот на членот 6 (во делот на постапките, посебно извршната) 

имаат влијание врз членот 1 од Протоколот бр. 1 и се разбира членот 13 

(домашно правно средство за заштита на правото на судење во разумен рок).  

Во делот на извршување на пресудите против Македонија, извештаите 

на релевантните тела покажаа дека кај некои пресуди извршувањето трае и 

подолго од 5 години. Посебен проблем претставуваат политички сензитивните 

случаи како случајот Ел-Масри и случајот Радко (има нова апликација пред 

ЕСЧП; здружението уште не е регистрирано). Тука се наметнува дилемата 

дали системот за извршување на одлуките на ЕСЧП воспоставен на 

национално ниво е ефикасен? Поделеноста во ставовите на испитаниците 

(опфатени со интервјуто) во однос на македонскиот систем за извршување на 

одлуките на ЕСЧП е причина за поширока дебата. 

Истражувачкиот тим не влезе во анализа на времетрањето на 

извршувањето на пресудите против Македонија. Оттука, во овој дел не можат 

да се донесат некои генерални заклучоци. Меѓутоа, имајќи ја предвид, пред сè, 

правната и институционална рамка на националниот систем за извршување на 

пресудите, може да се посочат одредени дилеми што би требало да 

предизвикаат интерес како на истражувачите така и на лицата инволвирани во 

носење на одлуки во иднина: 1. Каква е реално улогата на Собранието во овој 

процес? Дали треба да се размисли во насока на зајакнување на неговата 

улога? 2. Дали треба органот надлежен за застапување на Македонија пред 

ЕСЧП да има надлежности и во делот на извршување на пресудите? 3. Каква е 

реалната улога на некои други механизами за координација (меѓу 

внатрешното право и ЕКЧП) воспоставени во овој дел (например, Народниот 

правобранител); 4. Дали има волја кај надлежните за имплементација на 

политички непопуларните пресуди? 

На крај може да се дадат уште некои, конкретни препораки на 

носителите на одлуки во државата што произлегоа од анализата на практиката 

на ЕСЧП во делот на Македонија:  

1. би можело да се размисли во насока на зајакнување на контролниот 

механизам врз работата на полицијата, вклучително и во делот на 

истражување на наводите за тортура или малтретирање од страна на 

државните агенти;  
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2. потребни се дополнителни анализи во насока на целосно усогласување на 

домашното законодавство во делот на употребата на огнено оружје со 

барањата од членот 2 од ЕКЧП;  

3. да се спроведе целосна и ефикасна истрага во случајот Ел-Масри и јавно 

извинување;  

4. потребни се дополнителни анализи во делот на изрекување на мерката 

притвор;   

5. зајакнување на механизмот за контрола и надзор на местата каде лицата се 

лишени од слобода (речиси незначителни чекори се преземени за 

воспоставување на механизам за контрола и надзор над местата каде лицата се 

лишени од слобода, со исклучок на Народниот правобранител како 

национален превентивен механизам);  

6. имајќи го предвид принципот на еднаквост на оружјето како елемент на 

концептот на правично судење би можело да се размисли во насока на измена 

на членот 421 од Законот за кривична постапка бидејќи според ЕСЧП 

придонесува за процедурална нееднаквост;   

7. потребни се дополнителни анализи во насока на истражување на  

сомнежите за непристрасноста и независноста на судиите и недостатоците во 

образложување на пресудите (всушност, потребни се низа чекори со цел 

подобрување на квалитетот на правдата вклучително и преку назначување и 

унапредување на судиите во согласност со мерит системот);  

8. потребни се дополнителни анализи во однос на одовлекување на постапката 

(во дел од случаите) за заштита на правото на судење во разумен рок пред 

Врховниот суд. Во тој контекст, треба да се разгледа укажувањето на Судот 

(во неговите извештаи) за непостоењето на правно средство со кое тој би се 

наметнал пред пониските судови како тие во пократок рок би ги доставувале 

предметните списи, а особено оние кои се однесуваат на активните предмети;  

9. би можело да се размисли во насока на попрецизна формулација на 

одредбите од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на 

Република Македонија―, бр. 52/2010; 135/2011) коишто ги регулираат 

основите за забрана на здружение и фондација. 

10. да се преземат дополнителни мерки со цел да се изврши пресудата во 

случајот Радко (има нова апликација пред ЕСЧП);   

11. потребни се дополнителни анализи во делот на ефикасноста на системот за 

извршување на одлуките на ЕСЧП воспоставен на национално ниво. Во тој  

правец, да се види што може да се научи и примени (имајќи ги  предвид 

посебностите на македонскиот правен поредок) од Холандија и Велика 

Британија (држави посочувани како позитивен пример во контекст на 

извршување на одлуките на ЕСЧП на национално ниво). 

12. да се организираат дополнителни обуки на судиите за практиката на 

ЕСЧП,  но и на вработените во другите државни институции;  

13. неопходно е да се поттикнат субјектите на цивилното општество 

(здруженијата на граѓаните, универзитетите, религиските организации, 

претприемачите и грѓаните), да ги интензивираат активностите на планот на 

организирано, систематско и продлабочено анализирање на искуствата од 

одлуките на ЕСЧП, како и да се поттикне јавна дебата по анализите. 
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И сосема на крај мора да се потенцира дека е неопходна целосна, 

доследна и неселективна примена на законите во практиката. За 

Македонија поголем проблем претставува имплементацијата на законите во 

практиката, а не нивното формално усогласување со меѓународните акти.  
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http://www.justice.gov.mk/documents/eBroshura.pdf 

http://www.justice.gov.mk/documents/brosura1va.pdf 

http://www.justice.gov.mk/documents/book1.pdf 

http://www.justice.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7001 

http://www.constitutionalcourt.mk/domino/WEBSUD.nsf 

http://hub.coe.int/ 

http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/CaseLaw/Decisions+and+judgments/HUDOC+d

atabase/ 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/publications_en.asp. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_en.asp. 
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ПРИЛОГ БР. 1 
 
 

Некои аспекти во однос на надлежноста на ЕСЧП 
 

 
1. Член 2 

  

„Во исклучителни околности и ситуации на загрозување на животот 

коишто не резултирале со смрт може да се разгледуваат во 

согласност со членот 2 од ЕКЧП―.(Sašo Gorgiev v.  Republic of 

Macedonia) 

  

2.  Член 6 

  

„Членот 6 од ЕКЧП  не се применува во кривична постапка во однос на 

правото трети лица да бидат гонети или осудени за кривично дело, 

меѓутоа, може да се примени ако во постапката жалителот поднел 

барање за обесштетување дури и ако статусот на страната во 

постапката формално правно не е утврден―.(Boris Stojanovski v. 

Republic of Macedonia).  

  

3. Искористеност на домашни правни средства  

  

„Членот 35 параграф 1, исто така, наложува жалбените наводи, за 

кои постои намера да се изнесат пред Судот, најнапред да бидат 

изнесени пред соодветен домашен орган, барем во суштина и во склад 

со формалните барања утврдени во домашниот правен систем, но 

притоа не треба да бидат земени предвид правните средства кои се 

неадекватни или неефективни―.(Vasilkoski and others v. Republic of 

Macedonia)  

 

„Правилото за исцрпување не е ниту апсолутно, ниту, пак, податно за 

автоматска примена; за потребите на испитувањето дали истото е 

почитувано, клучно е да се имаат предвид околностите на 

поединечниот случај. Ова значи, особено, дека Судот мора реално да 

води сметка не само за постоењето на формалните лекови во 

правниот систем на засегнатата држава  договорничка, туку и за 

општиот контекст во кој тие функционираат, како и за личните 

околности на жалителот―.(Mitreski v. Republic of Macedonia) 

 

„Судот повторува дека утврдувањето дали жалителот во даден 

случај ги испочитувал критериумите за допуштеност ќе зависат од 

околностите на случајот и од други фактори, како активноста и 
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интересот што ги покажал жалителот како и адекватноста на 

домашната истрага (види Abuyeva and Others v. Russia, бр.27065/05, 

параграф 174, 2 декември 2010 година)―. (El-Masri v. Macedonia) 

 

„При разгледување на искористеноста на домашните правни лекови 

Судот ја има предвид целта на барањето на апликантот, односно на 

апликацијата―. (Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia) 

 

„Државите поседуваат извесна дискреција во однос на начинот на 

којшто ќе ја исполнат нивната обврска да обезбедат домашен правен 

лек којшто ќе му овозможи на надлежниот национален орган да се 

справи со суштината на релевантниот жалбен навод од Конвенцијата 

и да даде соодветна отштета―(Popovski v. Macedonia).  

 

„Кога постојат бројни домашни правни лекови кои поединецот може 

да ги искористи, тоа лице има право да го избере оној правен лек кој ја 

адресира основата (суштината) на неговата жалба. Со други зборови 

кога ќе се искористи еден правен лек, не се бара користење на друг 

правен лек, којшто во суштина ја има истата цел―. (Popovski v. 

Macedonia). 

 

„Доколку Владата тврди дека домашните лекови не биле исцрпени, 

таа го носи товарот на докажување дека жалителот не го 

искористил правниот лек којшто бил ефикасен и достапен. Сепак, 

штом таа успешно ќе се справи со товарот на докажувањето, врз 

жалителот паѓа обврската да утврди дека правниот лек, кој е 

претпочитан од страна на Владата, во суштина бил исцрпен или од 

некоја причина бил несоодветен или неефикасен во дадените 

околности на случајот или дека постоеле посебни околности кои го 

ослободувале него или неа од обврската да се придржува кон барањето 

за исцрпување токму на тој правен лек―.(Popovski v. Macedonia) 

 

„...Судот нотира дека во случаи против тужената држава [РМ] тој 

веќе утврди дека кривичната пријава е ефикасен правен лек што треба 

да се искористи, во принцип, во случаи за наводни повреди на членот 3 

од Конвенцијата (El-Masri v. Macedonia)   

 

„Судот смета дека правниот лек за должина предвиден со Законот за 

судови од 2008 година, генерално, треба да се смета, како ефективен 

во смисла на членот 35 став 1 од Конвенцијата. Според тоа, на 

жалителите треба да им се бара искористување на правниот лек пред 

поднесување на барања за должината на постапката до Судот―. 

(Adzi Spirkoska and others v Macedonia)  

 

„Во согласност со судската практика на Судот, постапката по 

барањето за преиспитување на законитоста не е ефективен правен 
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лек во смисла на членот 35 став 1 од Конвенцијата што се бара 

жалителите да го искористат  (Bajaldžiev v. Macedonia)  

  

4. Правило од шест месеци 

  

„Периодот од шест месеци почнува да тече од денот на 

донесувањето на правосилната одлука во процесот на исцрпување на 

домашните правни лекови―(El-Masri v. Macedonia) 

 

„.. Кога од самиот почеток е јасно дека жалителот нема на 

располагање ефикасен правен лек, периодот започнува да тече од 

денот на обжалените дејства или мерки, или од денот кога дознал за 

таквите дејства или нивниот ефект врз жалителот или штетата по 

истиот―.(El-Masri v. Macedonia) 

 

„Кога жалителот искористил очигледно постоен правен лек и дури 

потоа дознал за околностите кои правниот лек го прават неефикасен, 

за целите на членот 35 параграф 1 може да се земе како почеток на 

периодот од шест месеци денот кога жалителот за првпат станал 

свесен или требало да стане свесен за таквите околности―.(El-Masri 

v. Macedonia) 

  

5.  Ratione personae  

  

Индиректна жртва може да поднесе жалба пред ЕСЧП. 
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ПРИЛОГ БР. 2 

 

Некои аспекти во однос на содржината и опсегот на 

правата 

 

 
1 Член 2 (право на живот) 

  

„Првата реченица од членот 2 на ЕКЧП ја обврзува државата не само 

да се воздржува од намерно и незаконско одземање на животот туку и 

да преземе одредени активности и мерки во насока на заштита на 

правото на животот на секој во рамките на нејзината 

јурисдикција―(Osman v. the United Kingdom).  

 

„Позитивната обврска на државата да преземе мерки и активности со 

цел да го заштити животот на едно лице во нејзина јурисдикција не 

треба да се толкува на начин да наметнува обврска врз државата да ја 

спречи секоја можност за насилство― (Trapeznikova v. Russia).  

 

 

Државата може да употреби сила, што може да резултира (ненамерно) 

со лишување од живот „само ако таа е апсолутно неопходна за 

остварување на една од целите утврдени во став 2 од членот 2 од 

ЕКЧП―(Giuliani and Gaggio v. Italy). 

 

„Примарна обврска на државата е да го заштити животот со 

воспоставување ефикасна правна и административна рамка со цел 

спречување на извршување кривични дела против некое лице―(Öneryıldız 

v. Turkey). 

 

„Националното законодавство на државата мора да обезбеди ефикасна 

заштита на животот на секој во нејзина јурисдикција од сите ризици, 

вклучително и тие за чие настанување државата само непосредно 

придонела― (Öneryıldız v. Turkey). „Правната рамка треба да биде 

поддржана со механизам за спроведување на законот со цел превенција, 

сузбивање и санкционирање на прекршувањето на овие одредби― (Osman 

v. the United Kingdom).  

  

„Операциите за спроведување на законот треба да бидат планирани и 

контролирани на начин на којшто до најголема можна мера ќе се 

минимизира употребата на лентална сила или инцидентно губење на 

живот― (Bubbins v. the United Kingdom).  
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„Членот 2 од ЕКЧП во одредени прецизно дефинирани околности може 

да наметне позитивна обврска на властите да преземат превентивни 

оперативни мерки со цел да ја заштитат индивидуата чиј живот е во 

опасност од криминални активности на друга индивидуа― (Osman v. the 

United Kingdom). 

 

„За да се утврди одговорност на државата за кршење на нејзината 

позитивна обврска да преземе соодветни превентивни мерки за да го 

заштити животот на едно лице од криминални активности на друга 

индивидуа мора да бидат исполнети два услова, и тоа: 1. мора да се 

востанови дека властите знаеле или требале да знаат дека (во тоа 

време) постои реален и непосреден/неизбежен ризик по животот на 

конкретна индивидуа или индивидуи од криминални акти на трета 

страна; 2. исто така, мора да се утврди дека властите не презеле сè 

што можело да се очекува во рамките на нивните надлежности, со цел 

да се избегне ризикот по животот―(Osman v. the United Kingdom). 

 

„Треба да се толкува на начин што ќе се применува во контекст на 

секоја активност, јавна или не, со која се загрозува правото на 

живот―(Öneryıldız v. Turkey). 

 

„Обврската да се заштити животот во согласност со членот 2 читана 

заедно со општата обврска на државата од членот 1 на Конвенцијата 

да му ги обезбеди на секој, во рамките на нејзината јурисдикција, 

правата и обврските дефинирани со Конвенцијата имплицитно бара 

дека треба да има одредена форма на ефикасна официјална истрага кога 

индивидуи биле убиени како резултат на употреба на сила од страна на 

државните органи― (McCann and Others v. the United Kingdom).  

 

„Обврската на државата да спроведе официјална ефикасна истрага не 

се однесува само на случаите во кои е востановено дека убиството било 

извршено од страна на државните органи―(Ergi v, Turkey). 

 

„Mоже да се покрене прашање под членот 2 од Конвенцијата каде што е 

покажано дека властите на државите потписнички го изложиле на 

ризик животот на индивидуата со оневозможување/бранење медицинска 

помош што тие ја предвиделе како генерално достапна до 

популацијата― (Cyprus v. Turkey).  

 

„Сторување или пропуст на надлежните власти во сферата на 

здравствената заштита во одредени околности може да доведе до 

нивна одговорност во согласност со позитивниот аспект на членот 2― 

(Byrzykowski v. Poland
 
).  

 

„Правото на живот не подразбира и право на соодветен животен 

стандард― (Sharko v. Ukraine), 
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 „Државата е директно одговорна за акти на насилство сторени од 

полициски службеници во извршувањето на нивните надлежности― (Sašo 

Gorgiev v.  Republic of Macedonia) но, таа може да биде оговорна и за 

незаконските дејства на нејзините агенти преземени надвор од нивните 

службени должности (за да се утврди одговорност треба да се ценат 

сите околности и да се разгледаат природата и околностите на 

однесувањето кое е во прашање (Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia).

  

 

„Државата е должна да ги превенира незаконските дејства на 

нејзините агенти и надвор од нивните службени должности. Меѓу 

другото: 1. треба да воспостави и ригорозно да применува систем на 

адекватни и ефективни заштитни мерки дизајнирани за спречување на 

таквите агенти, особено привремено мобилизирани резервисти, да го 

злоупотребат службеното оружје кое им е дадено во контекст на 

нивните службени должности―;(Sašo Gorgiev v.  Republic of 

Macedonia)2.„треба да воспостави високи професионални стандарди во 

рамките на нивните системи за спроведување на законот и да 

гарантира дека лицата кои работат во тие системи ги исполнуваат 

бараните критериуми― (Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia); 3. „кога 

полициските сили се опремуваат со оружје, не само што мора да бидат 

обезбедени неопходните технички обуки, туку и селекцијата на 

агентите кои имаат дозвола да носат такво оружје мора да биде 

предмет на особена контрола―(Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia). 

 

2.  Член 3 (забрана за тортура) 

  

„Членот 3 од Конвенцијата заштитува една од најзначајните вредности 

на демократските општества. За разлика од повеќето материјални 

одредби од Конвенцијата, членот 3 не предвидува исклучоци и никакви 

отстапувања од него не се дозволени врз основа на членот 15 став 2, 

дури ни во случај на јавна опасност која се заканува по животот на 

нацијата―(El-Masri v. Macedonia).  

 

„Дури и во најтешки околности, како што се борбата против 

тероризмот и организираниот криминал, Конвенцијата во апсолутна 

смисла забранува тортура и нечовечно или понижувачко постапување 

или казнување, независно од однесувањето на засегнатото лице―(El-

Masri v. Macedonia). 

 

„За мачењето да потпадне под опфатот на членот 3, тоа мора да 

достигне определен минимален степен на сериозност. Оцената на овој 

минимум зависи од сите околности на случајот, како што се траењето 

на таквото постапување, неговите физички или ментални ефекти, а во  

некои случаи и полот, возраста и здравствената состојба на жртвата 
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Натамошни фактори се целта поради која така се постапувало, заедно 

со намерата и мотивот―(El-Masri v. Macedonia). 

 

„Oбврската на Високите договорни страни во согласност со членот 1 од 

Конвенцијата да ги обезбеди секому, во својата јурисдикција, правата и 

слободите дефинирани во Конвенцијата, во врска со членот 3, од 

државите бара да преземат мерки дизајнирани да гарантираат дека 

поединците во рамките на нивните јурисдикции нема да бидат изложени 

на мачење или нехуман однос или деградирачко постапување[позитивна 

обврска―(Gorgiev v. Macedonia). „Оваа обврска неспорно се однесува во 

посебниот контекст на опасни активности каде, дополнително, посебно 

внимание мора да се посвети на регулативата посветена на посебните 

карактеристики на активноста во прашање, особено со оглед на нивото 

на потенцијален ризик за човечкиот живот―(Gorgiev v. Macedonia). 

 

„Судот укажува дека кога лицето ќе истакне основано тврдење дека 

било изложено на постапување што е спротивно на членот 3 во рацете 

на полициските и други слични агенти на државата, таа одредба, 

читана заедно со општата обврска на државата од членот 1 на 

Конвенцијата „да ги обезбеди, на сите под нејзина јурисдикција, правата 

и слободите дефинирани во ... Конвенцијата―, имплицитно бара да се 

спроведе ефикасна официјална истрага. Таа истрага би требало да 

доведе до идентификација и казнување на одговорните―. (El-Masri v. 

Macedonia).„Ваквата позитивна обврска во принцип не е ограничена само 

на случаите на несоодветно постапување од страна на државните 

агенти―(Gorgiev v. Macedonia). 

 

„Оваа обврска [истрага] нужно не претпоставува постоење на 

кривичноправен лек во секој случај―(Gorgiev v. Macedonia). 

 

3. Член 5 (право на слобода и сигурност) 

  

„Разумно сомневање― во смисла на членот 5 став 1 (в) од Конвенцијата 

дека било сторено кривично дело, претпоставува постоење на факти 

или информации кои би задоволиле објективен набљудувач дека лицето 

можеби сторило кривично дело(Lazaroski v. Macedonia).  

 

„Фактите кои покреваат сомнение не треба да бидат на исто ниво како 

оние кои се неопходни да оправдаат обвинение или дура осуда, што доаѓа 

во подоцнежната фаза од кривичната истрага. ... Оперативните 

индикации на Службата за разузнавање во отсуство на каква било 

изјава, информација или конкретна жалба не може да се сметаат за 

доволни да ја оправдаат „разумноста― на сомнението―(Lazaroski v. 

Macedonia). 

 

„Членот 5 став 1 од Конвенцијата бара на прво место затворањето да 
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биде „законско―, што вклучува состојба на усогласеност со постапка 

заснована на закон. ... бара дополнително секое лишување од слобода да 

биде конзистентно со целта на членот 5, имено заштита на лицата од 

арбитрарност―(Velinov v. Macedonia).  

 

„Постоењето на разумни основи за сомневање дека уапсеното лице 

сторило престап е услов sine qua non за законитоста на 

континуираниот притвор. Сепак, по истекот на одредено време тоа 

повеќе не е доволно. Во таквите случаи Судот мора да утврди дали 

другите основи прикажани од страна на судските власти, 

продолжуваат да го оправдуваат лишувањето на слободата―(Vasilkoski 

and others v. Macedonia). 

 

„Се претпочита фаворизирање на ослободувањето. Како што Судот 

постојано утврдува, втората реченица од став 3 на членот 5 не им дава 

на судските власти можност да бираат помеѓу изведување на 

обвинетиот на судење во разумен рок или негово привремено 

ослободување за време на судењето. До неговата осуда, обвинетиот 

мора да се третира како невин, а целта на одредбава која се разгледува, 

за суштина има да бара негово времено ослободување, еднаш откако 

неговиот континуиран притвор престанал да биде разумен. Обвинетото 

лице за сторен престап секогаш мора да биде слободно во текот на 

судењето, освен ако државата може да докаже дека постојат 

релевантни и доволни причини да го оправдаат континуираниот 

притвор―(Vasilkoski and others v. Macedonia).   

 

 „Неспорно е дека е одговорност на домашните власти да го утврдат 

постоењето на конкретни факти, релевантни за основите на 

продолжениот притвор―(Vasilkoski and others v, Macedonia).  

 

„Националните судски власти мора да ги испитаат сите факти во 

корист на или против постоењето на вистинските барања на јавниот 

интерес којшто го оправдуваат, во правец на постоење на принципот на 

презумција на невиност, напуштањето на правилото за почитување на 

слободата на личноста и носењето на одлуки со коишто се напушта 

примената на ова правило―(Vasilkoski and others v.  Macedonia). 

 

„Mинимум од три услови за законското задржување на поединецот врз 

основа на ментална болест од членот 5 став 1 (д) од Конвенцијата: 

мора да постојат релевантни докази дека постои ментална болест, 

која, вистинска ментална болест мора да биде утврдена од страна на 

надлежните власти врз основа на објективни медицински наоди; 

менталната болест мора да биде од вид или степен што ќе наложува 

задолжително задржување; и валидноста на континуираното 

задржување мора да зависи од постоењето на таквото 

нарушување(болест)―(Trajče Stojanovski v. Macedonia).  
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4. Член 6 (право на правично судење) 

  

Пристап до суд 

„Процесните гаранции утврдени со членот 6 од ЕКЧП на секој му го 

гарантира правото кое било барање поврзано со нивните граѓански 

права и обврска да го изнесе пред суд или трибунал. ―(Petkoski and Others 

v. Macedonia.) 

 

„Можноста да се изнесе одреден случај пред судот, само по себе, не ги 

задоволува сите барања од членот 6 став 1. Исто така, мора да се 

утврди дека степенот на пристап дозволен со домашното 

законодавство е доволен да им гарантира на поединците „право на суд― 

со оглед на владеењето на правото во едно демократско 

општество.―(Petkoski and Others v. Macedonia) 

 

„Членот 6 го гарантира правото на пристап до судот, кое не само што 

го вклучува правото на иницирање на постапка, туку, исто така, и 

правото на „одлучување― на спорот од страна на судот―(Petkoski and 

Others v. Macedonia).  

 

 „Правото на суд― од кое правото на пристапот до судот е само еден 

аспект, не е апсолутно, тоа е предмет на ограничувања имплицитно 

дозволени... овие ограничувања не можат да ги ограничат, ниту, пак, да 

го намалат пристапот на поединците на начин или во толкав обем што 

би била засегната суштината на правото(Petkoski and Others v. 

Macedonia). 

 

Контрадикторност на постапката 

„Правото на контрадикторност во постапката, како еден аспект од 

концептот на правично судење подразбира право на странките на 

кривична или парнична постапка за да бидат информирани или да дадат 

коментар за сите изведени докази или поднесени одговори, со цел да се 

влијае на одлуката на судот―(Naumoski v. Macedonia).  

 

Непристрасност на суд 

Постоењето на непристрасност мора да се утврди врз основа на: 

 „субјективен тест, односно врз основа на лична убеденост за 

конкретен судија во одреден случај― (Bajaldžiev v. Macedonia). („личната 

непристрасност на еден судија мора да се претпостави сè додека не се 

докаже спротивното―) (Bajaldžiev v. Macedonia). 

„и објективен тест, имено, со утврдување дали судијата дал 

доволно гаранција потребна за исклучување на каков било легитимен 

сомнеж во тој поглед (Bajaldžiev v. Macedonia). („Кога ќе се примени на 

тело во совет, тоа значи да се утврди дали, без оглед на личниот однос 

на кој било член од тоа тело, има утврдливи факти кои може да 
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доведат до сомнение за неговата непристрасност―. Во тој поглед, ... 

„правдата не треба само да биде задоволена, туку мора да биде и видена 

за да биде задоволена―(Bajaldžiev v. Macedonia).  

 

„Судовите во едно демократско општество мора да уживаат доверба 

во јавноста и секогаш кога постои основна причина за страв, но 

објективно оправдан страв―, „дека еден судија не е неристрастен тој 

мора да се повлече― (Bajaldžiev v. Macedonia). 

 

Принцип на правна сигурност – постоењето на контрадикторни пресуди  

на спротивставени одлуки само по себе не може да се смета дека е 

спротивно на Конвенцијата (Stoilkovska v.  Macedonia).  

 

„Развојот на судската практика не е сам по себе спротивен на 

соодветно правораздавање (proper administration of justice), со оглед на 

тоа што пропуштањето да се одржи динамичен и еволутивен пристап 

ризикува да прерасне во пречка на реформите или 

подобрувањето―(Atanasovski v. Macedonia).  

 

Kонтрадикторни одлуки во слични случаи расправани од ист суд, кој 

дополнително е и судот во последна инстанца во случајот може, во 

отсуство на механизам кој обезбедува конзистентност, да го повреди 

[принципот на правна сигурност] и така, да ја намали јавната доверба 

во судството (Balažoski v. Macedonia).  

 

„Прашања кои треба да бидат оценети кога се анализира дали 

конфликтни одлуки во слични случаи донесени од ист суд го повредуваат 

принципот на правна сигурност во согласност со членот 6 од 

Конвенцијата: 1. постоење на „длабоки и долготрајни разлики―во 

релевантната судска практика; 2. дали домашното право обезбедува 

механизам способен за отстранување на судската неконзистентност; и 

3. дали овој механизам бил применет и ако бил применет, какви биле 

ефектите― (Balažoski v. Macedonia). 

 

„Државите се обврзани да го организираат нивниот систем на начин да 

се избегне донесување на спротивставени одлуки― (Balažoski v. 

Macedonia). 

 

Еднаквост на оружјето и сослушување на сведоци  

„... Принципот на еднаквост на оружјата - еден од елементите на 

поширокиот концепт на правично судење - бара на секоја од странките 

да им биде дадена разумна можност да го претстават својот случај 

според условите кои не го ставаат во суштинска неповолна положба vis-

à-vis неговиот противник. Тоа претпоставува, во принцип, можност за 

странките на судењето да се запознаени со, и да ги коментираат сите 

предложени докази или доставени произнесувања, дури и од независен 
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член на националниот правен сервис, во правец на влијание на судската 

одлука― (Atanasov v. Macedonia).  

 

„Општо правило е националните судови да ги проценат доказите 

изнесени пред нив, како и релевантноста на доказите кои обвинетите 

барале да се изведат ... Поконкретно, членот 6 став 3 (д) им препушта 

ним, како општо правило, да проценат дали е соодветно да се повика 

сведок во „автономна― смисла на зборот според системот на 

Конвенцијата; тој не наложува присуство и сослушување на секој сведок 

во корист на обвинетиот―(Atanasov v. Macedonia).  

 

„Задачата на Судот [ЕСЧП] според Конвенцијата не е да одлучи дали 

изјавите на сведоците биле правилно прифатени како докази, туку да 

утврди дали постапката во целина, вклучувајќи го и начинот на кој се 

земени доказите, била правична― (Papadakis v. Macedonia). 

 

„Сите докази, нормално, во присуство на обвинетиот мора да бидат 

изведени на јавна расправа, со цел контрадикторност на постапката. 

Сепак, употребата како докази на изјави дадени во фаза на полициската 

и судската истрага, само по себе не е спротивно со членот 6 параграф 1 

и параграф 3(г), под претпоставка дека се почитувало правото на 

одбрана― (Trampevski v. Macedonia).  

  

Несослушување на сведоци за време на судењето по автоматизам не 

повлекува и повреда на членот 6 став 3(г). 

 

Право на судење во разумен рок 

Кривична постапка: 

а) започнува да тече од датумот на којшто биле подигнати првите 

обвиненија против едно лице (Wemhoff v. Germany), односно датумот кој 

има суштествено влијание врз ситуацијата на осомичениот (the situation 

of the [suspect] has been substantially affected) (McFarlane v. Ireland). 

 б) завршува кога ќе биде донесена конечна одлука (конечно одлучување во 

однос на спорот) без оглед на тоа во која инстанца е донесена (во прв 

степен, апелација или касационен суд) (Delcourt v. Belgium) вклучувајќи ја 

и постапката пред Уставниот суд кога неговото решение може да има 

влијание врз исходот од спорот што се води пред редовните судови
 

(Süßmann v. Germany). 

 

Граѓанска постапка:  

а) започнува да тече од моментот кога е покрената постапка пред 

судот надлжен за одлучување по граѓанските права и обврски, (Blake v. 

the United Kingdom), но во некои исклучителни околности може да 

започне да тече и пред издавање на писмен документ за отпочнување на 

постапката од страна на судот пред којшто тужителот повел спор      

( Golder v. the United Kingdom).  
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б) завршува кога ќе биде донесена конечна одлука (конечно одлучување во 

однос на спорот) без оглед на тоа во која инстанца е донесена (во прв 

степен, апелација или касационен суд), (Delcourt v. Belgium) вклучувајќи ја 

и постапката пред Уставниот суд кога неговото решение може да има 

влијание врз исходот од спорот што се води пред редовните судови 

(Süßmann v. Germany). 

 

Извршувањето на пресудата е составен дел 6 од судењето во согласност 

со членот 6 од ЕКЧП(Assanidze v. Georgia).  

 

Дали една постапка трае неразумно долго зависи од посебните 

околности на секој случај (H. v. the UК) што може да бара севкупна 

процена (Boddaert v. Belgium) имајќи го предвид следново: комплексноста 

(и правна и фактичка) на случајот, однесувањето на страните и 

природата на случајот (Importance of what was at stake for applicant) (Sali 

v. Macedonia). 

 

5. Член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) 

  

„Приватен живот е широк поим што не е подложен на исцрпна 

дефиниција― (Shimovolos v. Russia) и тој не е ограничен на „внатрешниот 

круг― во којшто поединецот може да си го живее неговиот приватен 

живот како што ќе одлучи и целосно да го исклучи од таму 

надворешниот свет неопфатен во тој круг―(Niemietz v. Germany).
 „Тој, 

исто така, го штити правото да воспоставуваш и развиваш односи со 

други луѓе и надворешниот свет (Niemietz v. Germany) и може дури и да 

вклучи активности од професионална или деловна природа―(Niemietz v. 

Germany).  

 

„Приватен живот― ―во зависност од околностите може да го опфати 

моралниот и физичкиот интегритет на лицето. ...овие аспекти на 

концептот се проширени и на ситуации на лишување од слобода―(El-

Masri v. Macedonia). 

 

„Поимот семеен живот во членот 8 не се однесува исклучително на 

семејство засновано врз основа на брак и може да опфати и други de 

facto односи―( X, Y and Z v. the United Kingdoм). 

().  

 

„...заемното уживање од страна на членовите на семејството во 

друштво едни со други претставува фундаментален елемент на 

семејниот живот― (El-Masri v. Macedonia).  

 

„Поимот дом е автономен концепт што не зависи од класификацијата 

во домашното право, туку се дефинира во однос на фактичките 

околности, вклучително и постоење на доволни и континуирани врски со 
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одредено место―(Chelu v. Romania). 

 

„... суштинска цел на членот 8 е да се заштити поединецот од 

арбитрарно мешање од страна на јавните власти―(El-Masri v. 

Macedonia).  

 

Членот 8 од ЕКЧП покрај негативна обврска  на државата и наметнува 

и позитивни обврски што „може да вклучат усвојување на мерки 

обликувани со цел да обезбедат почитување на приватниот и семејниот 

живот дури и во областа на односите помеѓу поединците― (Popovski v. 

Macedonia) 

 

 „изборот на средства за кои се сметало дека ќе обезбедат усогласеност 

со членот 8 во сферата на односите помеѓу самите поединци е во 

принцип прашање коешто навлегува во дискрециското право на процена 

(margin of appreciation) на државите договорнички―.
560

 (Popovski v. 

Macedonia) ...„таа дискреција оди рака под рака со европски надзор―( 

Popovski v. Macedonia). 

 

„Без оглед на тоа дали еден случај се разгледува во однос на позитивната 

обврска на државата да преземе разумни и соодветни мерки да ги 

обезбеди правата на апликантите во согласност со став 1 од членот 8 

или во однос на тоа дали вмешување на јавната власт е оправдано во 

согласност со став 2 од членот 8 принципите што се применуваат се во 

голема мерка слични― (Powell and Rayner v. the United Kingdom), „фер 

баланс меѓу спротивставените интереси на поединецот и оние на 

заедницата како целина―(Powell and Rayner v. the United Kingdom). 

 

„Нападот врз личната чест и угледот на жалителот мора да достигне 

одреден степен на сериозност и тој мора да биде сторен на начин 

којшто предизвикува штета во однос на личното уживање на правото 

на почитување на приватниот и семејниот живот―(Popovski v. 

Macedonia).  

 

6. Член 9 (слобода на уверување, совест и религија) 

  

„Правото на слобода на религија подразбира право да се биде но, и да не 

се биде верник―. (Buscarini and Others v. San Marino).  

 

„Иако верската слобода, првенствено, е прашање на совеста на 

поединецот, таа, исто така, имплицира, inter alia, и слобода да се 

манифестира сопствената религија насамо или во заедница со други, 

јавно и во кругот на оние што делат исти убедување (припаѓаат на иста 

религијa)―(Kosteski v. Macedonia).  

                                                           
560 Ibid, para. 88. 



253 

 

„Одбивањето на државата да и признае правен статус на верска 

заедница (организација) претставува вмешување во остварувањето на 

правата заштитени со членот 9 од ЕКЧП― (Religionsgemeinschaft der 

Zeugen Jehovas and Others v. Austriа).  

 

„Членот 9 од ЕКЧП не го штити секој акт мотивиран или инспириран 

од одредена религија или уверување― (Костески против Македонија). 

 

„Членот 9 во принцип вклучува право да се обиде да го убеди блискиот и 

право да се смени религија― (Kokkinakis v. Greece).  

 

Вмешувањето на државата во остварувањето на правото на слобода на 

религија е оправдано ако е пропишано со закон, има легитимна цел (во 

интерес на националната безбедност, јавната сигурност, здравјето или 

моралот или за заштита на правата и слободите на другите) и 

неопходно во едно демократско општество (да соодветствува со 

неопходна општествена потреба (pressing social need) и да биде 

пропорционално на легитимната цел)― (Metropolitan Church of Bessarabia 

and Others v. Moldova). 

 

 „Во едно демократско општество во кое коегзистираат неколку 

религии можеби ќе биде неопходно да се воспостават ограничувања на 

оваа слобода [на религија] со цел да се помират интересите на 

различните групи и да се осигура дека уверувањата на сите се 

почитуваат― (Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. 

Moldova).„Меѓутоа, во вршење на оваа своја надлежност (регулирање) 

во оваа сфера и во нејзините односи со различните религии, религиозни 

групи (движења) и уверувања  државата е обврзана да остане неутрална 

и непристрасна―(Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova). 

 

„Државата не може да му суди некому за неговите внатрешни и лични 

убедувања―  (Kosteski v. Macedonia).  

 

 „Паричната казна изречена на работник во дисциплинска постапка, 

поради отсуството од работа без дозвола, а со цел славење на верски 

празник, е вмешување во остварување на правата заштитени со членот 

9 од ЕКЧП, но не по автоматизам и неоправдано―(Kosteski v. Macedonia).  

 

„Не е неразумно доколку работодавачот, на прашањата поврзани со 

отсуството без дозвола или оправдување, гледа како на дисциплински 

прашања. Кога работникот се повикува на определен  исклучок [на 

пример: право да отсуствува поради славење на верски празник признато 

со позитивното право на државата], не е во спротивност со слободата 

на уверување да се бара некое ниво на основаност, кога се бара 

привилегија или право кое, генерално, не е достапно и доколку таква 
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основаност не уследи, да се донесе негативен заклучок― Kosteski v. 

Macedonia).  

 

7. Член 11 (слобода на собирање и здружување)  

  

„Вистински, ефикасна слобода на мирно собирање не може да се 

ограничи само на обврската на државата да не се меша―(Plattform 

„Ärzte für das Leben― v. Austria).  

 

„Чисто негативна концепција на слободата на мирно собирање е во 

согласност со предметот и целта на членот 11... Членот 11 понекогаш 

бара да бидат преземени и позитивини мерки, дури, ако е потребно, и во 

сферата на односите меѓу индивидуите.(Plattform „Ärzte für das Leben― 

v. Austria). 

 

Вмешување на државата (ограничување на правото на слобода на 

здружување) е во согласност со членот 11 од ЕКЧП ако e:  

      ―1. пропишано со закон (нормата не може да биде третирана како 

закон, доколку не е формулирана со доволна прецизност која ќе им 

овозможи на граѓаните - доколку е потребно, со соодветен совет - да 

предвидат, до степен кој е разумен во околностите, за последиците кои 

може да ги предизвика одредена активност. Меѓутоа, практиката 

покажува дека е невозможно да се постигне апсолутна прецизност во 

изработката на законите. Толкувањето и примената на домашното 

право е примарна задача на националните власти); 

      2. со легитимна цел (во интерес на националната безбедност или 

јавната сигурност, за спречување на неред или кривично дело, за 

заштита на здравјето и моралот или за заштита на правата и 

слободите на другите) 

       3. неопходно во едно демократско општество (да соодветствува со 

неопходна општествена потреба (pressing social need), да биде 

пропорционално на легитимната цел и да биде оправдано со релевантни и 

доволни причини)― (Association of Citizens Radko and Paunkovski v. 

Macedonia).  

 

„Слободата на изразување е применлива не само за „информација― или 

„идеја― која е општоприфатена или се смета за ненавредлива или 

рамнодушна, туку, исто така, и за онаа која повредува, шокира или 

вознемирува. Такви се барањата на плурализмот, толеранцијата и 

слободоумноста без кои нема „демократско општество―(Association of 

Citizens Radko and Paunkovski v. Macedonia).  

 

„Судот ја повторува својата практика, според која од државата не се 

бара да чека со интервенцијата, сè додека Здружението [кое било] не 

преземе конкретни чекори за имплементација на политиката која е 

некомпатибилна со стандардите на Конвенцијата и демократијата. 
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Сепак, прекумерни мерки од превентивна природа за спречување на 

слободата на здружување и изразување, освен во случаите на иницирање 

на насилство или отфрлање на демократските принципи- колку и да се 

чинат шокантни и неприфатливи одредени ставови или искористени 

зборови за властите, и колку и да се нелегитимни направените барања - 

ја повредуваат демократијата и често дури и ја загрозуваат― 

(Association of Citizens Radko and Paunkovski v. Macedonia).  

 

Одлуката на Уставниот суд, којашто за последдица има рспуштање на 

одредено здружение претставува вмешување на државата во правата 

заштитени со член 11 од ЕКЧП.  

 

8. Член 1, Протокол бр. 1 (право на сопственост)  

  

„Поимот сопстевност во согласност со членот 1 од Протоколот бр. 1 

кон ЕКЧП има автономно значење [за целите на Конвенцијата] што не 

зависи од класификациите што се применуваат во домашното право на 

државата― ( Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium).  

 

 „Поимот на сопственост не е ограничен само на сопственост врз 

физички добра― (Öneryıldız v. Turkey). 

 

„Членот 1 од Протоколот бр.1 се состои од три различни правила: 

првото правило, што е од општа природа, е принципот на мирно 

уживање на сопственоста, [и] е содржано во првата реченица од 

првиот параграф; второто правило го покрива одземањето на 

сопственоста и е предмет на одредени услови [и] е содржано во 

втората реченица од истиот параграф; третото правило признава дека 

државите имаат право, меѓу другото, да го контролираат 

користењето на имотот во согласност со општиот интерес, преку 

спроведување на такви закони коишто се неопходни за таа намена [и] е 

содржано во вториот параграф―(Sporrong and Lönnroth v. Sweden).  

 

„Сопственост― може да биде или „постојна сопственост― или 

побарување, во однос на кое [поединецот] може да аргументира дека 

има барем „легитимно очекување― да добие ефективно уживање на 

правото на сопственост. Легитимното очекување „може да ги опфати 

и условите кои се однесуваат на стекнувањето или уживањето во 

сопственичките права― (Djidrovski v.  Macedonia).  

 

„Во одредени ситуации― ефикасното уживање на правата 

загранатирани со оваа одредба може да вклучува и усвојување на 

позитивни мерки, дури и во случаи што се однесуваат на спорови меѓу 

приватни лица или компании, ( Shesti Mai Engineering OOD and Others v. 

Bulgaria) и особено таму каде што има директна врска меѓу мерките 

што поединецот може легитимно да ги очекува од властите и негвото 
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ефикасно уживање на сопственост (Öneryıldız v. Turkey).  

 

„Позитивните обврски за државата од членот 1 од Протоколот бр. 1 

од ЕКЧП, во одредени околности може да вклучуваат и барање 

државата да преземе практични чекори со цел да се спречи уништување 

на нечија сопственост― (Öneryıldız v. Turkey).  

 

Вмешувањето на државата во уживање на правото на сопственост е 

оправдано ако е: „1. законско (што подразбира и одреден квалитет на 

домашното право, односно барање тоа да биде усогласено со владеење 

на правото); 2. во согласност со јавниот интерес (широк поим што 

дозволува широка слобода на одлучување на државата) и 3. 

пропорционално (да биде постигнат фер баланс меѓу барањата од општ 

интерес на заедницата и барањата за заштита на основните права на 

индивидуата)― – (Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium; 

James and Others v. the United Kingdom) 

 

„Укинување на правосилна и извршна пресуда со која е утврдена 

„сопственост― на жалителот, претставува попречување (вмешување во 

остварување) на правото на сопственост― (Bočvarska v. of Macedonia).  

  

  

  

„Владеењето на правото е нераздвоиво од сите членови од 

Конвенцијата―(Bočvarska v. of Macedonia).). 
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ПРИЛОГ БР. 3 

 

Табела на случаи 

 

 
 

Член  Случај  

Член 2, Право на 

живот 

 

1. Banel v. Lithuania, no. 14326/11, 18 June 2013.; 

2. Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 

11673/02 and 15343/02, ECHR 2008 (extracts).; 

3. Bubbins v. the United Kingdom, no. 50196/99, ECHR 2005-II 

(extracts).; 

4. Brecknell v. the United Kingdom, no. 32457/04, 27 November 

2007.; 

5. Byrzykowski v. Poland, no. 11562/05, 27 June 2006.; 

6. Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, ECHR 2002-I.  

7. Ciechońska v. Poland, no. 19776/04, 14 June 2011.; 

8. Colak and Tsakiridis v. Germany, nos. 77144/01 and 35493/05, 5 

March 2009.; 

9. Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV.; 

10. Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, ECHR 2011 

(extracts).; 

11. Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 30054/96, 4 May 

2001.; 

12. L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, Reports of Judgments 

and Decisions 1998-II.; 

13. McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, 

Series A no. 324.; 

14. Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, 

ECHR 2005-VI.; 

15. Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-VII; L.C.B. v. the United Kingdom, 

9 June 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II.; 

16. Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.; 

17. Renolde v. France, no. 5608/05, ECHR 2008 (extracts).; 

18. Sašo Gorgiev v.  Republic of Macedonia, no. 49382/06, ECHR 2012 

(extracts).; 

19. Sharko v. Ukraine, no. 72686/01, 19 April 2005.; 

20. Trapeznikova v. Russia, no. 21539/02, 11 December 2008.; 

21. Ülkü Ekinci v. Turkey, no. 27602/95, 16 July 2002.; 

22. Velikova v. Bulgaria, no. 41488/98, ECHR 2000-VI.; 

23. Wasilewska and Kałucka v. Poland, nos. 28975/04 and 33406/04, 23 

February 2010.; 

Член 3, Забрана за 

тортура 

 

1. Аydin v. Тurkey, пресуда од 25.09.1997.; 

2. Aksoy (Eroğlu) v. Turkey, no. 59741/00, 31 October 2006.;  

3. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-VIII.;  

4.  Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, ECHR 2010.;  

5. Denizci and Others v. Cyprus, nos. 25316-25321/94 and 27207/95, 

ECHR 2001-V.;  
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6. Denmark, France, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece 

или Greek case, извештај од 05.11.1969.;  

7. 7. Dzeladinov and Others v. the former Yugoslav Republic of 

Macedonia, no. 13252/02, 10 April 2008.; 

8. Dikme v. Turkey, no. 20869/92, ECHR 2000-VIII.;  

9. Gorgiev v. Republic of Macedonia, no. 26984/05, 19 April 2012.;  

10. El-Masri v.Republic of Macedonia [GC], no. 39630/0, ECHR 2012;  

11. Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A no. 25.;  

12. Jasar v. Republic of Macedonia, no. 69908/01, 15 February 2007.;  

13. Klaas v. Germany, 22 September 1993, Series A no. 269.;  

14. Rehbock v. Slovenia, no. 29462/95, ECHR 2000-XII.; 

15. Ribitsch v. Austria, 4 December 1995, Series A no. 336;  

16. Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, ECHR 2000-VII.;  

17. Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, ECHR 1999-V.; 

18. Sulejmanov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 

69875/01, 24 April 2008.;  

19. Veznedaroğlu v. Turkey, no. 32357/96, 11 April 2000.;  

20. Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Series A no. 161.;  

21. Tomasi v. France, 27 August 1992, Series A no. 241-A.;  

22. Trajkoski v. Republic of Macedonia, no. 13191/02, 7 February 

2008.;  

Член 5, Право на 

слобода и 

безбедност 

 

1. Abdullah Aydın v. Turkey, no. 42435/98, 9 March 2004.; 

2. El-Masri v. Republic of Macedonia [GC], no. 39630/09, ECHR 

2012.;  

3. Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30 August 1990, 

Series A no. 182.; 

4. Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, ECHR 2000-IV.; 

5. Lazoroski v. Republic of Macedonia, no. 4922/04, 8 October 2009.; 

6. Mitreski v. Republic of Macedonia, no. 11621/09, 25 March 2010.; 

7. Miladinov and Others v.  Republic of Macedonia, nos. 46398/09, 

50570/09 and 50576/09, 24 April 2014.; 

8. Shabani v. Switzerland, no. 29044/06, 5 November 2009.; 

9. Trajče Stojanovski v. Republic of Macedonia, no. 1431/03, 22 

October 2009.; 

10. Vasilkoski and Others v. Republic of Macedonia, no. 28169/08, 28 

October 2010.; 

11. Velinov v. Republic of Macedonia, no. 16880/08,9 September 

2013.; 

12. Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, Series A no. 33.; 

Член 6, Право на 

правично судење 

 

1. Abdoella v. the Netherlands, 25 November 1992, Series A no. 248-

A.; 

2. Adzi Spirkoska and others v Macedonia, nos.38914/05and 1789/05, 

Des. 03 November 2011.; 

3. Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, ECHR 2004-II; Atanasov 

v. Republic of Macedonia, no. 22745/06, 17 February 2011.; 

4. Atanasovski v. Republic of Macedonia, no. 36815/03, 14 January 

2010.; 

5. Bajaldžiev v. Republic of Macedonia, no. 4650/06, 25 October 

2011.; 

6. Balažoski v. Republic of Macedonia, no. 45117/08, 25 April 2013.; 

7. Bellet v. France, 4 December 1995, Series A no. 333-B.; 

8. Benthem v. the Netherlands, 23 October 1985, Series A no. 97.; 

9. Blage Ilievski v. Republic of Macedonia, no. 39538/03, 25 June 

2009.; 



259 

10. Blake v. the United Kingdom, no. 68890/01, 26 September 2006.;  

11. Boddaert v. Belgium, 12 October 1992, Series A no. 235-D.; 

12. Čaminski v Macedonia, no.1194/04, 24 February 2011, para. 30.; 

13. Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, Series A no. 11.; 

14. Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, Series A no. 22.; 

15. Frydlender v. France [GC] , no. 30979/96, ECHR 2000 VI.; 

16. Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, Series A no. 18.; 

17. Gorou v. Greece (no. 2), no. 12686/03, 14 June 2007.; 

18. H. v. the United Kingdom, 8 July 1987, Series A no. 120.; 

19. McFarlane v. Ireland [GC], no. 31333/06, 10 September 2010.; 

20. Markoski v. Republic of Macedonia, no. 22928/03, 2 November 

2006.; 

21. Naumoski v. Republic of Macedonia, no. 25248/05, 27 November 

2012.; 

22. Nikolov v. Republic of Macedonia, no. 41195/02, 20 December 

2007.; 

23. Ivanovski v. Republic of Macedonia, no. 29908/11, 21 January 

2016.; 

24. König v. Germany, 28 June 1978, Series A no. 27.; 

25. Krsto Nikolov v. Republic of Macedonia, no. 13904/02, 23 October 

2008.; 

26. Lickov v. Republic of Macedonia, no. 38202/02, 28 September 

2006.; 

27. Ogražden Ad and Others v. Republic of Macedonia, nos. 35630/04, 

53442/07 and 42580/09, 29 May 2012.; 

28. Papadakis v. Republic of Macedonia, no. 50254/07, 26 February 

2013.; 

29. Pecevi v. Republic of Macedonia, no. 21839/03, 6 November 2008.; 

30. Petkoski and Others v. Republic of Macedonia, no. 27736/03, 8 

January 2009.; 

31. Poiss v. Austria, 23 April 1987, Series A no. 117.; 

32. Popovski v. Republic of Macedonia, no. 12316/07, 31 October 

2013.; 

33. Pretto and Others v. Italy, 8 December 1983, Series A no. 71.; 

34. Robins v. the United Kingdom, 23 September 1997, Reports of 

Judgments and Decisions 1997-V.; 

35. Sali v. Republic of Macedonia, no. 14349/03, 5 July 2007.; 

36. Süßmann v. Germany, 16 September 1996, Reports of Judgments 

and Decisions 1996-IV.; 

37. Silva Pontes v. Portugal, 23 March 1994, Series A no. 286-A.;  

38. Stoilkovska v.  Republic of Macedonia, no. 29784/07, 18 July 

2013.; 

39. Solakov v. Republic of Macedonia, no. 47023/99, ECHR 2001-X.; 

40. Trampevski v. Republic of Macedonia, no. 4570/07, 10 July 2012.; 

41.  Wemhoff v. Germany, 27 June 1968, Series A no. 7.; 

42. Ziberi v. Republic of Macedonia, no. 27866/02, 5 July 2007.; 

Член 8, Право на 

почитување на 

приватниот и 

семјниот живот 

 

1. Atanasov v. Republic of Macedonia, no. 22745/06, 17 February 

2011.; 

2. Atanasovic and Others group of cases against "The former Yugoslav 

Republic of Macedonia" (Application No. 13886/02).; 

3. Brânduşe v. Romania, no. 6586/03, 7 April 2009.; 

4. Boris Stojanovski v. Republic of Macedonia, no. 41196/06, 6 May 

2010.; 

5. Chelu v. Romania, no. 40274/04, 12 January 2010.; 

6. Deés v. Hungary, no. 2345/06, § 21, 9 November 2010.; 
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7. El-Masri v. Republic of Macedonia [GC], no. 39630/09, ECHR 

2012.; 

8. Gjozev v. Republic of Macedonia, no. 14260/03, 19 June 2008.; 

9. Jane Smith v. the United Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 January 

2001.; 

10. Niemietz v. Germany, 16 December 1992, Series A no. 251-B.; 

11. Ogražden Ad and Others v. Republic of Macedonia, nos. 35630/04, 

53442/07 and 42580/09, 29 May 2012.; 

12. Popovski v. Republic of Macedonia, no. 12316/07, 31 October 

2013.Shimovolos v. Russia, no. 30194/09, 21 June 2011.; 

13. Powell and Rayner v. the United Kingdom (1990) 12 EHRR 355, 

para. 41.; 

14. X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, Reports of 

Judgments and Decisions 1997-II.; 

Член 9, Слобода 

на уверување, 

совест и религија 

 

1. Buscarini and Others v. San Marino [GC], no. 24645/94, §34, 

ECHR 1999-I.; 

2. Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 

45701/99, ECHR 2001-XII.; 

3. Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, ECHR 2000-XI. 

4. Kosteski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 

55170/00, 13 April 2006.; 

5. Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-A.; 

6. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, 

no. 40825/98, 31 July 2008.; 

Член 11, Слобода 

на собирање и 

здружување 

 

1. Association of Citizens Radko and Paunkovski v. Republic of 

Macedonia, no. 74651/01, ECHR 2009 (extracts).; 

2. Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 

23885/94, § …, ECHR 1999-VIII.; 

3. Sibson v. the United Kingdom, 20 April 1993, § , Series A no. 258-

A.: 

4. Young, James and Webster v. the United Kingdom, 13 August 

1981, 51-69, Series A no. 44.; 

Член 1, Протокол 

1 

 

1. Bočvarska v. Republic of Macedonia, no. 27865/02, 17 September 

2009.;  

2. Djidrovski v. Republic of Macedonia, no. 46447/99, 24 February 

2005.;  

3. James and Others v. the United Kingdom, 21 February 1986,  Series 

A no. 98.; 

4. Marckx v. Belgium, 13 June 1979, Series A no. 31.; 

5. Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.; 

6. Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, 20 

November 1995, Series A no. 332.; 

7. Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04, 

20 September 2011.; 

8. Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, Series A no. 

52.; 

9. Veselinski v. Republic of Macedonia, no. 45658/99, 24 February 
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