
Фундаментални права 

Земјата веќе претставува дел од повеќето меѓународни инструменти за човекови 

права и има постигнато дополнителен напредок со ратификацијата на Конвенцијата за 

заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба и 

потпишувањето на Третиот изборен протокол кон Конвенцијата за правата на детето. 

Европската повелба за регионални или малцински јазици, која е потпишана, допрва 

треба да се ратификува. 

За време на периодот на известување, Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) 

донесе пресуди за 6 претставки, со наод дека земјата ги прекршила правата 

загарантирани со Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП). Во случајот Ел 

Масри, Судот пресуди дека земјата ги прекршила правата на тужителот според, меѓу 

другото, член 3 (забрана за тортура и нечовечки или деградирачки третман). Судот ја 

обврза земјата да обезбеди ефикасен лек во случаите на неразумно долги домашни 

судски постапки. Меѓутоа, земјата сè уште треба во разумен временски рок да го 

проследи спроведувањето на над 50 постари пресуди на ЕСЧП во кои било утврдено 

дека во минатото го прекршила правото да се биде слушнат (член 6). Беше формирана 

меѓуресорска комисија за спроведување на пресудите на ЕСЧП во ноември 2012 

година, но останува да се види нејзиното влијание. Неодложно треба да се направат 

напори за да се увери Комитетот на министри на Советот на Европа дека 

спроведувањето е завршено во сите случаи на прекршување на ЕКЧП и дека се 

направени неопходните системски подобрувања. Потребни се поголеми напори и да се 

обезбеди дека сите налози за притвор пред судење и продолжување на истото се во 

согласност со ЕКЧП и судската пракса на ЕСЧП за член 5 (право на слобода и 

безбедност). Поднесени се 511 нови тужби до ЕСЧП од септември 2012 година, со што 

вкупниот број на тековни тужби е 593.  

Во однос на спречувањето на тортура и малтретирање и борбата против 

неказнивост, бројот на жалби поднесени до Народниот правобранител за прекумерна 

употреба на сила од полицијата опадна во 2012 година, иако бројот на вкупни жалби за 

работата на полицијата беше зголемен. Годишниот извештај на Народниот 

правобранител забележа распространетост на ваквите случаи, особено оние кои се 

однесуваат на специјалните единици, како и потребата да се зајакне независноста и 

ефикасноста на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на 

Министерството за внатрешни работи во случаите на употреба на сила. И понатаму 

имаше тврдења за насилство врз затвореници од страна на затворските службеници. Во 

2012 година, од 88 жалби поднесени до Управата за извршување на санкции против 

затворски персонал 12 се однесуваа на тортура или малтретирање. Вработен во 

затворот во Идризово беше суспендиран и ставен во домашен притвор за прекумерна 

употреба на сила. Сè уште постојат недостатоци во спроведувањето на формалните 

заштитни мерки, како и стратегијата на нулта толеранција за малтретирање во 

затворите и полициските станици. Слабостите во системот за жалби и поврзаните 

механизми за собирање на податоци за полицијата и затворите и понатаму се предмет 

на загриженост. Допрва треба да се воспостават механизми за детално разгледување на 

сите наводни случаи на тортура или малтретирање на лица лишени од слобода.  

Потребни се дополнителни напори за подобрување на материјалните услови за лица во 

притвор, бидејќи во голем број поправни установи сè уште постојат деградирачки 

услови. 

Во поглед на затворскиот систем, беше донесена стратегија за здравствена заштита за 



казнените институции, како и акциски план за 2012-2014 година и практични насоки. 

Беа разработени програми за нега на затвореници кои се зависници од дроги и други 

психотропски супстанции. Владата донесе стратегија за развој на служба за условна 

казна. Беа воведени насоки за внатрешна контрола во казнените институции. 

Годишниот буџет за казнено-поправниот систем беше зголемен за 7% во 2013 година. 

Беше спроведена пилот образовна програма за малолетници во воспитно-поправната 

установа во Велес. Во 2012 година затворениците поднесоа помалку претставки до 

канцеларијата на Народниот правобранител (278, во споредба со 352 во 2011 година). 

Проблемот на преполнетост во затворите се разгледува, додека изградбата на новиот 

затвор во Куманово заврши во 2013 година и во тек се градежни работи во затворите 

во Идризово и Скопје, како и поправниот дом во Тетово. Меѓутоа, затворскиот систем 

и понатаму нема доволно средства и персонал, што го спречува неговото одржливо 

функционирање во согласност со меѓународните стандарди за човекови права. За 

време на периодот на известување претрупаноста изнесуваше од 20 до 35%. 

Програмите за нега на ранливите групи доправ треба да се спроведе во практика. Не се 

обезбедува систематски соодветна здравствена заштита, а нечовечки материјални 

услови и понатаму постојат во некои установи, меѓу кои и установите за притвор и 

поправните домови. Сè уште не се обезбедува правото на малолетните лица на основно 

образование. Допрва треба да се воведат систематски обуки за затворскиот персонал. 

Треба да се разгледаат тврдењата за корупција на затворскиот персонал и насилството 

меѓу затворите. Треба да се води сметка не само за изградбата на новите капацитети, 

туку и за нивното целосно опремување, добро управување и долгорочно одржување.  

Допрва треба да се донесе национална стратегија за затворскиот систем. Реформите и 

развојот на затворскиот систем и понатаму страдаат од недоволен управен и 

административен капацитет. 

Во областа на слободата на изразување и медиумите, Кривичниот законик беше 

изменет за да ја декриминализира клеветата и навредата. Донесен е нов Закон за 

граѓанска одговорност за навреда и клевета, во кој меѓу другото се утврдени 

максималните нивоа на штетите кои би можеле да бидат доделени во граѓански 

предмети. Во 2012 година, над 200 судии, правници, новинари и други практичари 

учествуваа во обуката за слободата на изразување и од септември 2013 година, 161 

судија во граѓанскиот суд надлежни за справување со клевета беа подложени на 

посебна програма за обука.  70 клучни пресуди на Европскиот суд за човекови права во 

врска со член 10 (слобода на изразување) се преведени и достапни на веб-страниците 

на Министерството за правда и Академијата за обука на судии и јавни обвинители, за 

да делуваат како алатка за обука. Подготвени се нови предлог - закони за медиумите и 

за аудио-визуелните медиумски услуги кои исто така содржат и одредби за слободата 

на изразување и медиумите, но за време на фазата на консултации тие беа критикувани 

од страна на некои заинтересирани страни како потенцијално отворени за злоупотреба. 

Постои континуирана загриженост во врска со недостатокот на транспарентност на 

владините реклами и авто-цензура поради економски притисоци врз новинарите и 

сопствениците на медиумите. Поларизацијата на медиумите и скромните 

професионални стандарди го попречуваат правото на јавноста за пристап до различни 

ставови и точни информации, (види исто така 2.2 - Човекови права и заштита на 

малцинствата). 

Во областа на слободата на собирање и здружување, севкупната ситуација е 

задоволителна. Немаше случаи на злоупотреба на законодавството или забрани за 

регистрација. 

Слободата на мислата, совеста и религијата главно е обезбедена. Регистриран е 



уште еден верски субјект, со што се зголемува бројот на 31. Уставниот суд ја отфрли 

жалбата врз основа на заштита на верската слобода поднесена од  формираната 

Бекташка заедница од Тетово, во врска со судската  одлука да се одбие нивната 

регистрација. 

Во врска со правата на жените и родовата еднаквост, парламентот ја усвои 

стратегијата за родова еднаквост за 2013-2020, заедно со националниот акциски план 

за родова еднаквост за 2013-2016. Учеството на жените на локалните избори се 

зголеми. Учеството на жените на пазарот на трудот останува многу ниско. 

Капацитетот на некои локални комисии за еднакви можности е зајакнат, но нивната 

вкупна експертиза и активности остануваат ограничени. Секторот за политика на 

еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика сè уште нема 

соодветни ресурси. Дискриминаторските обичаи, традициите и стереотипите 

остануваат значителни и се отворени за експлоатација и јакнење на регресивните 

трендови во општеството. Спроведувањето на Националната стратегија 2012-2015 за 

борба против и спречување на семејното насилство се одвива бавно. 

Во областа на правата на децата, се донесе нов Закон за заштита на децата кој го 

фокусира системот и организацијата на заштитата на децата врз правата на детето. 

Базата на податоци за ранливите деца во Центрите за социјална работа отпочна да 

функционира и е поврзана со Државниот завод за статистика, иако сè уште има 

недостаток на систематско прибирање и анализа на податоци со посебен осврт на 

децата со посебни потреби. Тие остануваат најранлива група, и нивната социјална 

инклузија продолжува да биде попречувана со стигматизирање, дискриминација и 

недостаток на соодветна инфраструктура и социјални услуги. Сè уште има само околу 

15% од децата со посебни потреби во образовниот систем, главно во специјализирани 

установи. Децата од улиците се помалку видливи во периодот на известување меѓутоа 

нема точни податоци за нивниот број во моментов. Центрите за социјална работа 

остануваат сериозно недоволно финансирани и без доволен кадар.  Воспоставена е 

Програмата за надомест на малолетните жртви, меѓутоа, нејзиниот првичниот буџет од 

8150 ЕУР е недоволен и треба значително да се зголеми. Во 2012 година членовите на 

Националниот совет за превенција на малолетничко престапништво почнаа да примаат 

надомест за нивната работа. Продолжува ад хок обуката за професионалци за 

малолетничка правда. Сепак, сè уште има недоволно финансиски и административни 

ресурси и слаба координација помеѓу властите вклучени во малолетничката правда. 

Усвојувањето на новиот Закон за правда за децата беше одложено. Условите во 

воспитно-поправниот дом во Велес и затворот за малолетници во Охрид остануваат 

предмет на сериозна загриженост и повеќето полициски станици не успеваат да ги 

исполнат законските барања кои важат за притвор и испрашување на малолетниците. 

Бесплатната правна помош не е систематски обезбедена за малолетници и сè уште не 

постои систематско образование за малолетниците лишени од слобода. 

Што се однесува до третманот на социјално ранливите лица и / или лицата со 

посебни потреби, беше формирано национално координативно тело за следење на 

спроведувањето на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со посебни потреби. Во 

моментов 69 лица со посебни потреби се сместени во комуналните станбени единици 

поставени како дел од процесот на деинституционализација. Интеграцијата на лицата 

со посебни потреби останува ограничена и нивната стапка на сиромаштија е многу 

висока. Имплементацијата на националната стратегија за еднаквоста на правата на 

лицата со посебни потреби 2010-2018 се одвива бавно. 

Во областа на политиките на антидискриминација, Комисијата за заштита од 



дискриминација стана член на Европската мрежа на тела за еднаквост.  Во 2012 

година, Комисијата доби 75 жалби и обработи 43. Од своето основање во 2011 година, 

Комисијата идентификуваше дискриминација во 11 случаи, главно врз основа на 

етничката припадност и припадност на маргинализирани групи. Препораките на 

Комисијата досега се почитуваа во сите, освен во еден случај. Останува загриженоста 

за независноста на Комисијата, со оглед на нејзиниот постојан недостиг на финансиски 

и човечки ресурси. Постои значителна потреба за поголемо подигнување на јавната 

свест и кампањи за спречување на дискриминација и подигнување на нивото на 

разбирање на Законот за антидискриминација и работата на Комисијата. Законот за 

антидискриминација не е целосно усогласен со acquis, бидејќи тој не ја забранува 

сексуалната ориентација како основа за дискриминација, но во пракса Комисијата исто 

така постапува по претставките поднесени врз основа на сексуална ориентација и во 

врска со ова веќе се издадени неколку наоди. Не се собираат систематски податоците 

за пријавувања, истраги и обвиненија за говор на омраза и злосторства од омраза, а 

потребно е да се обезбедат обуки за спроведувачите на законот, обвинителите и 

судиите за спроведување на законот.  

Во однос на заштитата на правата на лезбејките, геј, бисексуалците, 

транссексуалците и интерсексуалните ( ЛГБТ ) лица, ситуацијата е влошена. 

 Извештаите на насилни напади, вклучително и против Центарот за поддршка на ЛГБТ 

заедницата во Скопје треба да бидат целосно истражени од страна на органите за 

спроведување на законот. Понатамошни напори, вклучително подигнување на свеста и 

промовирање на толеранцијата, се потребни од страна на властите на сите нивоа. 

Опстојуваат хомофобични медиумски содржини и медиумските професионалци и 

сопственици треба да преземат поголема одговорност во борбата против незнаењето и 

нетолеранцијата. 

Во однос на работничките и синдикалните права, социјалниот дијалог функционира 

добро. Правото на штрајк беше оспорено во случајот на штрајк на здравствените 

работници. Бипартитниот социјален дијалог не е подобрен.   Капацитетот на 

синдикатите е сè уште слаб. 

Во областа на правата на сопственост, регистарот за земјиште сега покрива 100% од 

територијата на земјата, а донесен е и нов Закон за катастар со кој се регулира 

одржувањето на регистарот за земјиште. Е- катастарскиот систем стана оперативен во 

сите 29 ограноци на катастарот и вклучува електронско ажурирање на имотните права 

од страна на нотарите и извршителите и електронско издавање на податоци кои се 

поврзани со катастарот. Законот за експропријација беше изменет за да се ограничи 

надоместокот за експроприраниот имот со пазарна вредност од над 5 милиони евра и 

25 милиони евра за период од пет до осум години, соодветно. Законот за 

денационализација беше изменет за да се обезбеди компензација наместо враќање по 

одредени основи вклучувајќи ја и одбраната и јавниот интерес. Имотот кој не можеше 

да се врати продолжува да се компензира преку издавање на државни обврзници. Во 

2012 година дванаесеттата емисија на обврзници имаше вкупна вредност од 12 

милиони евра Во 110 од 272 приговори за имоти поднесени во Канцеларијата на 

Народниот правобранител, од кои повеќето се однесуваат на денационализација, се 

потврди прекршување на права на сопственост. Некои случаи останаа во фаза на 

решавање во судовите од прва инстанца повеќе од една декада. Постои недостаток на 

конзистентност во одлуките за сопственост донесени во втора инстанца и од 

Управниот суд, што треба да се разгледа со цел да се обезбеди правна сигурност. 

Што се однесува до почитувањето и заштитата на малцинствата и културните права, 



Агенцијата за остварување на правата на заедниците застапени со помалку од 20 % 

видливо ја зголеми соработката со граѓанското општество и донаторите. Агенцијата сè 

уште е ограничена со финансиски ресурси, и дел од нејзината работа е главно 

финансирана од донатори. Нов персонал нема. И Управата за образование на јазиците 

на заедниците во Министерството за образование и наука, и Управата за унапредување 

на културата на заедниците во Министерството за култура продолжуваат да се 

соочуваат со тешкотии во исполнувањето на нивните мандати, поради ограничените 

ресурси и недостатокот на стабилен, однапред определен буџет. Бројот на учебници и 

квалификувани наставници на јазиците на заедниците е ограничен. Не е алоцирано 

државно финансирање за спроведување на Стратегијата за интегрирано образование. 

Трендот на поделба по етнички линии во училиштата, како и инциденти на 

меѓуетничко насилство во средните училишта продолжува. 

Имаше зголемување на државните средства за спроведување на Стратегијата за 

Ромите, поврзани со изградбата на образовна установа во Шуто Оризари, но 

целокупното спроведување на Стратегијата за Ромите е забавено. Одржливоста на 

тековните проекти во областа на здравството, образованието, вработувањето, 

домувањето и социјалната заштита е во ризик, бидејќи тие се главно финансирани од 

донатори. Механизмите за оценување и следење се слаби и неефикасни. Одделението 

за спроведување на Стратегијата за Ромите во Министерството за труд и социјална 

политика и понатаму има недостаок од кадар. Сегрегацијата на Ромите во училиштата 

сè уште трае. Не се преземени сеопфатни мерки за решавање на преголемата 

застапеност на ромските деца во специјалните училишта, ниту пак за интегрирање на 

децата од улиците во образованието. Отворената дискриминација кон Ромите 

продолжува, особено во вработувањето. Сè уште треба да се преземат законски мерки 

за решавање на граѓанската регистрација и документите за личен идентитет. Ромите 

продолжуваат да живеат во еден круг на сиромаштија и невработеност и во 

супстандардни услови за живеење. 

Контролите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се двојно зголемени во 

2012 година во споредба со претходната година. Бројот на жалби се зголеми од 319 во 

2011 на 399 во 2012 година, додека бројот на случаи каде беше потврдена повреда од 

страна на Дирекцијата се намали од 87 во 2011 година на 56 во 2012 година. Како 

резултат на тоа беа поведени прекршочни и кривични постапки. Подобрена е 

соработката со јавниот и приватниот сектор и зголемена е видливоста на меѓународни 

настани. Дирекцијата врши обука за различни субјекти. Меѓутоа, законодавството за 

специфични области не е усогласено со законодавството за заштита на податоците и 

Дирекцијата не е консултирана систематски за одредени политики и планови. Сè уште 

треба да се донесат измени и дополнувања на Законот за заштита на лични податоци 

заради понатамошно усогласување со правото на Унијата. Различни медиуми, особено 

интернет медиумите, не го почитуваат правото на приватност на поединци. 

Заклучок 

Одреден напредок е постигнат во областа на судството, особено со воведувањето на 

построги професионални барања за судиите и елиминација на останатите заостанати 

предмети во судовите. Потребно е понатамошно подобрување за да се обезбеди 

независност на судството во пракса, особено во однос на системите за евалуација и 

разрешување, како и да се осигури дека сите назначувања на судии се базирани на 

заслуги и за решавање на проблемот на долгите судски постапки. Во областа на 

корупцијата, законодавната рамка е на место и преземени се чекори за развој и 

консолидирање на евиденцијата за примената во земјата. Потребни се напори за да се 



обезбеди соодветно следење на случаите од јавното обвинителство и да се подобри 

ефикасноста на судовите како во однос на изрекувањето казни така и во однос на 

брзината на постапките. Што се однесува до основните права, постигнат е напредок во 

врска со правата на детето, заштитата на имотните права и заштита на податоците. 

Сепак, вкупните напори во оваа област се попречени од страна на постојаниот 

недостиг на средства и капацитет и сите релевантни институции треба да станат 

поактивни во промовирањето и заштитата на основните права во практиката. Потребни 

се сериозни напори за решавање на проблемите во областа на слободата на изразување. 


