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ВПВЕД
Слпбпдата на сппствена мисла и изразуваое е клуч вп развпјпт,
неприкпснпвенпста и независнпста на секпја индивидуа. Преку слпбпднп
заземаое ставпви пп ппределени теми и преку слпбпдна размена на идеи и
инфпрмации сп другите, лудетп мпжат ппдпбрп да се разберат самите себе
и свпјата пкплина. Пва правп уште ппвеќе им ја згплемува личната
сигурнпст, нп и безбеднпста и ппчитта кпн државата.

Институт за човекови права

Слпбпдата на изразуваое прпмпвира и дпбрп владееое, а сп тпа
штп засегнатите лица јавнп и јаснп ќе гп искажат свпјпт став и/или
негпдуваое сп ппределена пдлука на државните власти, придпнесуваат кпн
јакнеое на принциппт на дпбрп владееое вп една држава. На тпј начин
власта станува свесна за пдредени прпблеми за кпи лудетп бараат пд
државата пдлучна акција и сп самптп тпа и се дава шанса сппдветнп да
реагира и да преземе мерки сп кпи би ги надминала ппспчените теми и
прпблеми.

Слпбпдата на инфпрмации е фундаменталнп чпвекпвп правп и
претставува пснпва за сите други права и слпбпди на кпи им се
1
ппсветуваат Пбединетите нации.

Вп една пд првите резплуции на ПН за прв пат слпбпдата на мисла
и изразуваое е именувана какп слпбпда на инфпрмации, сп штп јаснп се
става дп знаеое значеоетп кпе вп натампшнипт развпј на медунарпднптп
правп и стандарди ќе гп има пваа слпбпда, а вп наспка на прпмпвираое
мир и напредпк вп светпт.

1

UN, G.A. Resolution 59(I), 14 Dec. 1946.
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Една пд алатките преку кпи граданите мпжат да гп реализираат
правптп на слпбпда на мисла е и пстваруваоетп на правптп на слпбпда на
здружуваое, јавен спбир и мирен прптест. Пваа слпбпда на спбир без
претхпдна дпзвпла и без каквп билп вмешуваое или пппречуваое е симбпл
на нивптп на развпј на демпкратијата и слпбпдата вп еднп ппштествп и
тпкму затпа претставува еднп пд највиспкп вреднуваните чпвекпви права.
Преку пва правп и кплективнптп изразуваое и искажуваое на пдредени
ставпви, мислеоа и прпмпвираое на заеднички интереси дпада дп
кпнтинуиран тек на јавната дебата и размена на мислеоа, штп ппнатаму
впди кпн еден суштински развпј и прпгрес вп ппштествптп.

2

Freedom of Assembly and Association Under the European Convention on Human Rights (Article
11), Interights Manual for Lawyers; Interights 2007, pg.8
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Цел на пва правп, меду другптп, е и пвпзмпжуваое прпстпр за
јакнеое на граданскптп ппштествп и на пплитичката свест сп тпа штп им
пвпзмпжува арена на лудетп да ги искажат различните ставпви, вреднпсти
или убедуваоа, какп и платфпрма преку кпја истите мпжат да бидат
2
слушнати пд ппширпката јавнпст.
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ЦЕЛ НА ПУБЛИКАЦИЈАТА
Сп издаваоетп на пваа публикација Институтпт за чпвекпви права
има цел на стручната и на ппширпката јавнпст да и ги презентира
релевантните медунарпдни стандарди и дпмашните прпписи кпи
регулираат две пснпвни чпвекпви права, ппстулати врз чија пснпва се гради,
се развива и се мери напредпкпт на еднп демпкратскп ппштествп.

Институт за човекови права

Институтпт сака да гп сврти вниманиетп на јавнпста кпн правата,
пбврските и пграничуваоата штп прпизлегуваат при пстваруваоетп на
правптп на слпбпда на мисла и изразуваое и на правптп на мирен спбир
преку заппзнаваое сп релевентните пдредби, сп судската практика на
медунарпдните тела за чпвекпви права и сп дпмашните и медунарпдните
механизми преку кпи мпже да ја пствари заштитата на свпетп правп.
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МЕДУНАРПДНП-ПРАВНИ СТАНДАРДИ КПИ СЕ ПДНЕСУВААТ НА
ПРАВПТП НА СЛПБПДА НА МИСЛЕОЕ И ИЗРАЗУВАОЕ И
ПРАВПТП НА МИРЕН ПРПТЕСТ И ЗДРУЖУВАОЕ
Универзална декларација за чпвекпвите права
Шлен 19
Секпј има правп на слпбпда на мислеое и изразуваое. Ова правп ја
вклучува и слпбпдата да се застапува пдреденп мислеое без никаквп
вмешуваое и да се бараат, да се примаат и да се даваат инфпрмации и
идеи преку медиумите и без пглед на границите.
Шлен 20, став 1
Секпј има правп на слпбпда на мирнп спбираое и здружуваое.
Медунарпден пакт за граданските и пплитичките права

Институт за човекови права

Шлен 19
1. Секпј има правп на мислеое без вмешуваое;
2. Секпј ќе има правп на слпбпда на изразуваое; пва правп ќе вклучува
слпбпда на бараое, примаое и ппделуваое инфпрмации и идеи пд какпв
билп вид, без пглед на пграничуваоата, билп уснп, билп писменп или
печатенп, вп фпрма на уметнпст, преку кпј билп друг медиум пп негпв
избпр.
3. Уживаоетп на правптп пбезбеденп сп став 2 пд пвпј член нпси сп себе
ппсебни дплжнпсти и пдгпвпрнпсти. Ова правп мпже да биде предмет на
пдредени пграничуваоа кпиштп треба да се пбезбедени сп закпн и да се
неппхпдни:
а) ппчитуваое на правата или угледпт на други лица;
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б) за заштитата на државната безбеднпст или на јавнипт ред, или на
јавнптп здравје или мпрал.
Шлен 21
Се признава правптп на мирнп спбираое. Извршуваоетп на пва
правп мпже да биде предмет самп на пграничуваоа наметнати вп
спгласнпст сп закпн, а кпи се неппхпдни вп еднп демпкратскп ппштествп
вп интерес на државната безбеднпст, на јавната безбеднпст, на
јавнипт ред, заради заштита на здравјетп на другите, на мпралпт или
на правата и слпбпдите на другите лица.
Медунарпден пакт за екпнпмските, спцијалните и културните права
Шлен 8, став 1(д):
1. Државите членки на пвпј пакт се пбврзуваат да гп пбезбедат:
(д) правптп на штрајк, кпе се пстварува сппред закпните на секпја земја.
Еврппска кпнвенција за чпвекпвите права

1. Секпј чпвек има правп на слпбпда на изразуваое. Ова правп ги ппфаќа
слпбпдата на мислеое и слпбпдата на примаое и пренесуваое
инфпрмации или идеи, без мешаое на јавната власт и без пглед на
границите. Овпј член не ги спречува државите да им наметнуваат
режим на дпзвпли за рабпта на претпријатијата за радип, филм и
телевизија.
2. Остваруваоетп на пвие слпбпди, кпештп вклучува пбврски и
пдгпвпрнпсти, мпже да биде ппд пдредени фпрмалнпсти, услпви,
пграничуваоа и санкции предвидени сп закпн, кпи вп еднп демпкратскп
ппштествп претставуваат мерки неппхпдни за државната безбеднпст,
теритпријалнипт интегритет и јавната безбеднпст, заштитата на
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редпт и спречуваоетп на нереди и злпстпрства, заштитата на
здравјетп или мпралпт, угледпт или правата на другите, за спречуваое
на ширеоетп на дпверливи инфпрмации или за зачувуваое на
автпритетпт и непристраснпста на судствптп.
Шлен 11
1. Секпј чпвек има правп на слпбпда на мирнп спбираое и здружуваое сп
други, вклучувајќи гп и правптп да пснпва синдикати и да им се
придружува на синдикатите за заштита на свпите интереси.
2. Остваруваоетп на пвие права мпже да биде пграниченп самп сп
закпнски мерки кпиштп вп еднп демпкратскп ппштествп се неппхпдни за
наципналната безбеднпст, за јавната безбеднпст, заштитата на
редпт и спречуваоетп на злпстпрства, заштитата на здравјетп или
мпралпт или за заштитата на правата и слпбпдите на други. Сп пвпј
член не се забранува наметнуваое закпнски пграничуваоа за
припадниците на пружените сили, пплицијата или државната
администрација.

Институт за човекови права

Дпкумент на ПБСЕ, Кппенхаген 1990
9.2 Секпе лице има правп на мирнп спбираое и демпнстрации. Секпе
евентуалнп пграничуваое вп пстваруваоетп на пвие права се прппишува
сп закпн и вп спгласнпст сп медунарпдните стандарди.
Ппвелба на фундаменталните права на Еврппската унија
Шлен 11
Слпбпда на изразуваое и инфпрмација
1. Секпј има правп на слпбпда на изразуваое. Ова правп вклучува и
слпбпда на мислеое и на прием и сппделуваое на инфпрмации и идеи без
вмешуваое на државните власти и без разлика на границите.
2. Слпбпдата и плурализмпт на медимуте ќе бидат ппчитувани.
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Шлен 12
Слпбпда на спбир и здружуваое
1. Секпј има правп на слпбпда на мирен спбир и слпбпда на здружуваое вп
сите пбласти, пспбенп вп пплитичката, синдикалната и граданската
пбласт, пд штп призлегува правптп на секпј да фпрмира и да пристапи
кпн синдикални прганизации сп цел заштита на свпите интереси.
Кпнвенции на Медунарпдната прганизација на трудпт (МПТ):
*Кпнвенција бр.87 – Слпбпда на здружуваое и заштита на правптп на
прганизираое спбири, 1948
Шлен 2
Рабптниците и рабптпдавачаите, без разлика пп кпја билп
пснпва, имаат правп да пснпваат и, вп спгласнпст сп правилата на
сппдветната прганизација, да членуваат вп прганизации пп сппствен
избпр, без претхпднп пдпбрение.
*Кпнвенција бр. 135 – Кпнвенција за претставуваое на рабптниците, 1971

Претставниците на рабптниците вп спрпведуваоетп на свпите
активнпсти ќе уживаат ефективна заштита пд какпв билп штетен
акт на предрасуда кпн нив, вклучувајќи и птпуштаое пд рабпта,
спгласнп сп нивнипт статус или дејствија какп претставници на
рабптниците или какп членпви на синдикатпт или сп учествп вп
синдикални активнпсти се дпдека нивните дејствија се вп спгласнпст сп
ппстпечките закпни, сп кплективните дпгпвпри или сп други заеднички
утврдени прпписи.
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СПДРЖИНА И ЗАЩТИТА НА ПРАВАТА
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ШПВЕКПВИ ПРАВА

СПГЛАСНП

СП

Правп на слпбпда на мисла без вмешуваое
Правптп на слпбпда на мисла и изразуваое вп свпјпт ппсег е мпшне
ширпкп ппставенп. Мпже слпбпднп да се каже дека има некплку аспекти,
медутпа пснпвата на сите тие аспекти е спдржината на правптп, а тпа е
правптп на мислеое, пптпчнп слпбпдата при фпрмираоетп на сппственп
мислеое.

Институт за човекови права

Слпбпдата на сппственп мислеое му припада на секпј, без разлика на
степенпт на пбразпвание, расата, пплпт, јазикпт, религијата, пплитичкптп
или другп уверуваое, етничкптп или ппшественптп пптеклп, сппственпста
или друг статус.
И Универзалната декларација за чпвекпвите права и МПГПП гп
гарантираат правптп на слпбпда на сппственп мислеое, без вмешуваое,
какп апсплутнп правп чие уживаое државата не мпже да гп пграничи, сп
штп јаснп се прави разлика ппмеду суштината на пва правп и фпрмите на
негпвптп изразуваое и кпристеое. Пттука, самптп правп не мпже вп ниту
еден случај да биде пграниченп спгласнп сп услпвите за пграничуваое кпи
ги прппишува МПГПП.
Спгласнп сп ЕКШП, вп член 10 ЕКШП ја заштитува слпбпдата на
изразуваое. Пваа слпбпда вп себе гп спдржи и правптп на слпбпда на
сппственп мислеое, пптпчнп правптп да се има изграденп мислеое пп
пдредени теми и прашаоа без вмешуваое пд кпгп билп. Иакп не е изричнп
дефиниранп сп Кпнвенцијата, спгласнп сп јуриспруденцијата на судпт
правптп на сппственп мислеое се гарантира какп апсплутнп правп. Сп тпа
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пграничуваоата пд ставпт 2 на член 10 не се пднесуваат на пва пснпвнп
чпвекпвп правп на слпбпда на сппственп мислеое.
Пваа слпбпда вп себе спдржи и негативна слпбпда, пптпчнп никпј
не
мпже друг
да
принуди
на
пдреденп
мислеое или
3
искажуваое/изразуваое на тпа мислеое. Вп прилпг на пва е и структурата
на ставпт 2 пд член 10, каде експлицитнп се ппјаснува дека ниту самптп
ппстпеое на правптп, ниту самата спдржина на правптп на слпбпда на
мислеое, туку негпвптп кпристеое и изразуваое мпже да биде пграниченп
сп други услпви.
прптест

и

заштита

на

прптестите

–

Правптп на слпбпда на мирен спбир е фундаменталнп чпвекпвп
правп кпе мпже да се ужива и да се практикува пд индивидуи и групи,
регистрирани и нерегистрирани здруженија, правни лица и сл. Вп најгплем
брпј случаи, вп спвремените демпкратски ппштества пва правп е теснп
ппврзанп и испреплетенп сп правптп на слпбпда на мисла и изразуваое и им
служи на граданите да гп изразат свпетп малцинскп различнп мислеое,
видуваое или укажуваое, сп штп придпнесуваат кпн јакнеое на
демпкратските прпцеси и кпригираое на ппределен владин став или
неправда.
A. Улпгата на државата вп заштитата на мирнипт спбир
- Самп мирнипт и ненасилен прптест ужива заштита пд државата –
секпја друга ситуација штп излегува пд рамките на мирнптп изразуваое на
мислеоетп и сп кпја се ппвредува закпнпт или привременп ги пппречува
или им пречи на другите вп пстваруваоетп на нивните активнпсти ќе се
смета дека не влегува вп дпменпт на заштита;.
3

Макпвеи Мпника, Впдич за имплементација на член 10 пд Еврппската Кпнвенција за
чпвекпвите права, Спвет на Еврппа, 2001, стр.10-11
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- Какп еднп пд пснпвните фундаментални права, пва правп треба да
им пвпзмпжи на лицата слпбпднп, преку мирен спбир, да гп пстварат правптп
на слпбпда на изразуваое вп врска сп сетп пна штп не е експлицитнп
забранетп вп ппзитивнп-правните прпписи.
- За пстваруваоетп на пва правп пд лицата не треба да се бара да
пбезбедат ппсебна дпзвпла.
Б. Кпнтрадемпнстрации
Кпнтрадемпнстрациите се пблик на паралелен спбир на кпј
учесниците сакаат да гп изразат спветп негпдуваое сп ставпвите и мислеоетп
кпи се искажуваат на друг мирен прптест.
Правптп на кпнтрадемпнстрации не смее вп еднп демпкратскп ппштествп да
гп загрпзи правптп на мирен прптест на другите.

Институт за човекови права

Најважнп за кпнтрaдемпнстрациите е дека улпгата на државата не
смее да се сведе на пбврска и да не се вмешува – негативнипт принцип на
впздржуваое пд преземаое на дејствија е вп спрптивнпст сп целта на
4
заштитата на правптп, спгласнп сп ЕКШП и другите медунарпдни дпкументи.

Државата мпра да гп заштити правптп на мирен прптест и да псигура дека
двата прпцеса течат паралелнп и независнп еден пд друг сп тпа штп
државата при вакви ситуации мпра да пбезбеди сппдветни превентивни
мерки сп цел да не дпјде дп пппречуваое на правптп на мирен прптест пд
пние кпи прганизираат кпнтрадемпнстрации.

4

Plattform Arzte fur das leben v Austria; пресуда на ЕСШП пд 21 јуни 1988, ст.32
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Правп на здружуваое
Правптп на здружуваое им дпзвплува на ппединците да се
прганизираат и да се здружат сп цел дејствуваое заради пстваруваое на
заеднички интереси какп штп се пплитика, сппрт, култура, хуманитарни цели и
сл. Не секпе здружуваое влегува ппд заштита на МПГПП и ЕКШП, туку самп пна
кпе има прганизиран или институципнален карактер, за кпе мпже да се каже
дека некпј припада или сп чија активнпст и цел некпј мпже да се ппврзе.
Мпшне значајнп е тпа дека кпнцептпт на здружуваое, спгласнп сп
ЕКШП, има автпнпмнп значеое, пптпчнп независнп пд негпвптп
дефинираое вп наципналнптп правп – Еврппскипт суд, преку практиката, пп
членпт 11 пд ЕКШП има усвпенп една ппширпка дефиниција вп врска сп тпа
штп се` влегува вп ппсегпт на пва правп.

Иакп единственп синдикалните прганизации се експлицитнп
наведени вп член 11 пд ЕКШП, судпт јаснп ставил дп знаеое дека вп
принцип ниту една фпрма на здружуваое не се исклучува пд заштита на
член 11. Ппсебнп, вп некплку предмети, судпт утврдил дека пплитичките
партии, какп фпрма на здружуваое сп цел пстваруваое на пплитички цели,
играат несппрнп гплема улпга вп еднп демпкратскп ппштествп, па затпа и
тие спадаат вп дпменпт на дефиницијата “здружуваое” заштитенп сп член
6
11 пд ЕКШП.

5

Ovey C. and White R.; The European Convention on Human Rights; Oxford University Press, Fourth
Ed. 2008; pg. 339
6
Freedom of Assembly and Association Under the European Convention on Human Rights (Article
11), Interights Manual for Lawyers; Interights 2007, pg. 15
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Правптп на фпрмираое и прганизираое вп синдикални
прганизации влегува вп ппсегпт на заштита на правптп на здружуваое. Пва
правп вклучува ппзитивна пбврска на државата за заштита, преку сппдветни
закпнски интервенции, на синдикалните права на рабптниците вп
5
приватнипт сектпр, какп и на пние врабптени вп јавната сфера.
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Дпзвплени пснпви за пграничуваое на правата
А. Дпзвплени пснпви за пграничуваое на правптп на слпбпда на
мисла и изразуваое
Сите инструменти за чпвекпви права, ппвеќе или ппмалку, ги
предвиделе истите пснпви за пграничуваое на пва правп, какп и истипт
трипартитен тест за утврдуваое на пптребата и закпнитпста пд
наметнуваоетп на таквите рестрикции врз уживаоетп на правптп на
слпбпда на мисла и изразуваое. Така, пвпј тест ппдразбира (1) дека секпе
пграничуваое мпра да биде прппишанп сп закпн; (2) дека мпра да биде вп
наспка на пстваруваое на некпја пд предвидените легитимни цели; и (3)
дека мпра да биде неппхпдна вп еднп демпкратскп ппштествп.
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Кпга станува збпр за првипт услпв, јазикпт вп закпнпт мпра да биде
дпвплнп прецизен така штп ќе му пвпзмпжи на секпј ппединец увид вп тпа
дали негпвптп пднесуваое би билп вп рамки на дпзвпленптп или пак би
значелп кршеое на закпнските пдредби. Затпа пд закпнпдавецпт се бара да
упптребува јасни термини и дефиниции вп дпмашната легислатива, така штп
закпнпт би бил разбирлив за секпгп и би бил леснп применлив.
Ппстпјат пдредени разлики вп тпа какп се ппставени легитимните
цели вп МПГПП и вп ЕКШП, спгласнп сп кпи мпже да се пграничи правптп на
граданите на слпбпда на изразуваое. Пактпт е пптеснп ппставен на
дпзвплените цели, и тпј, меду другптп, дпзвплува пгранчуваое заради
заштита на правата и угледпт на другите, на наципнална безбеднпст, на
јавнипт ред или на заштитата на здравјетп на другите, на мпралпт. ЕКШП е
ппкпнкретна вп ппределуваоетп на легитимните цели и, ппкрај
ппгпренаведените, какп дпзвплени ги ппределува и заштитата на
теритпријалнипт интегритет и безбеднпста на другите, дпверливпста на
инфпрмациите дпбиени вп дпверба, и штп е мнпгу важнп вп еднп
демпкратскп ппштествп, автпритетпт и независнпста на судствптп, пптпчнп
пграничуваоата се мпжни вп пние случаи кпга непристраснпста и

19

ПРАВПТП НА СЛПБПДА НА МИСЛА И ИЗРАЗУВАОЕ И СЛПБПДА НA МИРЕН СПБИР И
ЗДРУЖУВАОЕ – МЕДУНАРПДНИ И ДПМАЩНИ СТАНДАРДИ И ПРАКТИКА
Декември 2010

независнпста на третипт државен стплб мпже да биде дпведена вп
7
прашаое, а сп самптп тпа и демпкратските капацитети на земјата.
Ваквите пграничуваоа, ппкрај тпа штп мпра да ја следат легитимната
цел, мпра да бидат и неппхпдни вп еднп демпкратскп ппштествп, нп и
прпппрципнални вп дејствиетп штп ќе гп предизвикаат. Мислеоата искажани
пд нпвинари преку медиумите некпгаш дури мпже да имаат и навредувачки
тпн или да псудат некпгп за некпја свпја ппстапка, нп сепак лудетп кпи се
вклучени вп пплитичкипт и/или вп јавнипт живпт на земјата се ппдлпжни на
една ппширпка дебата вп јавнпста. Имајќи ја тука предвид пснпвната идеја на
правптп на слпбпда на изразуваое, а тпа е да биде нпсечки стплб на
прпцесите на демпкратија, јавните личнпсти треба да пчекуваат да бидат
ппдлпжени и да прифатат и ппјаки тпнпви и ппсилни критики упатени на
нивна сметка.

Б. Дпзвплени пснпви за пграничуваое на правптп на мирен спбир
и слпбпдата на здружуваое
Двата медунарпднп-правни дпкумента кпи гп регулираат пва правп,
спгласнп сп закпните за нивна ратификација, претставуваат спставен дел пд
нашипт дпмашен правен систем (МПГПП и ЕКШП), имаат предвиденп и
пснпви, спгласнп сп кпи се пграничува и правптп на мирен спбир, дпкплку
истите се (1) дпнесени врз пснпва на закпн, (2) неппхпдни вп еднп
демпкратскп ппштествп и вп интерес на заштита на наципналната
7

The ARTICLE 19 Freedom of Expression Handbook; 1993, pg.16
Ovey C. and White R.; The European Convention on Human Rights; Oxford University Press, Fourth
Ed. 2008; pg. 321
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Гпвпрпт на пмраза не спада вп ппсегпт на заштита ппд пва правп.
Јуриспруденциите на Кпмитетпт за чпвекпви права и на Еврппскипт суд за
чпвекпви права се јасни кпга станува збпр за ширеое пмраза. Вп такви
ситуации граданите, а пспбенп нпвинарите, имаат ппсебна пбврска и
пдгпвпрнпст да бидат претпазливи, бидејќи мнпгу леснп мпже да станат
8
алатка преку кпја се сее и се шири пмраза и/или насилствп.
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безбеднпст или јавната безбеднпст, јавнипт ппредпк, заштита на здравјетп
на другите или мпралпт или заштитата на правата и слпбпдите на другите.
Веднаш се забележува дека листата на дпзвплени пснпви кај
правптп на мирен спбир е значителнп ппкратка, сппреденп сп правптп на
слпбпда на мислеое и изразуваое. Птсуствуваат дпбар дел пд пснпвите,
какп заштита на угледпт и правата на другите (заменетп сп заштита на
правата и слпбпдите на другите), нп сепак треба да се има предвид дека
пснпвите за исклучуваое наведени кај правптп на слпбпда на изразуваое
се пснпви карактеристични за спдржината на тпа правп (пбјавуваое на
инфпрмации, дпверливпст, угледпт на граданите), па и затпа пснпвите кај
правптп на мирен спбир се ппширпкп ппставени.

Институт за човекови права

Значајнп е уште да се сппмене и тпа дека дпдека МПГПП не спдржи
пдредба сп кпја се пвпзмпжуваат закпнски пграничуваоа кпга станува збпр
за пстваруваоетп на правптп на мирен спбир пд припадниците на
армиските сили и пплицијата, дпдека кај ЕКШП пваа пдредба е пресликана и
кај правптп на мирен спбир за истата категприја градани.
Сите пграничуваоа на правптп на слпбпда на мислата и изразуваоетп
и на правптп на мирен спбир и здружуваое мпра да се вп спгласнпст сп
принциппт на прпппрципналнпст, пптпчнп мпра да ппстпи рамнптежа ппмеду
прирпдата и ппсегпт на пграничуваоетп и целта кпја се сака да се заштити сп
таа интервенција пд страна на државата.
Пример на пграничуваое на правата и примена на тестпт
Рпс прптив Канада (Ross v. Canada), Предмет бр. 736/1997, 1 мај, 1996

9

Пвпј предмет ислустриранп ни ппкажува какп медунарпдните тела за
заштита на чпвекпвите права ги тплкуваат пснпвите за пграничуваое на
правптп и какп гп применуваат т.н. трипартитен тест.
9

UN Doc. CCPR/C/70/D/736/1997. para.11.1
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Гпсппдинпт Рпс бил учител вп Канада – вп перипдпт меду 1976 и 1991 бил
автпр на некплку публикации и јавнп презентирал свпе мислеое,
вклучителнп и преку телевизиските екрани, вп кпе изнел кпнтрпверзни
ставпви за кпнфликтпт меду еврејствптп и христијанствптп и слични теми.
Рпдител на ученик, пд еврејскп пптеклп, кпе пделп вп другп училиште,
медутпа вп истата пбласт каде предавал г. Рпс, ппднел жалба дп лпкалните
власти наведувајќи дека училишнипт пдбпр, сп тпа штп не презел никакви
чекпри прптив активнпстите на г. Рпс, ппстапил спрптивнп на пбврските да
се спрптивстави и да се бпри прптив дискриминацијата на Евреите и дека сп
тпа придпнеле кпн згплемуваое на атмпсферата на заплашуваое на децата
Евреи вп таа пбласт. Гпсппдинпт Рпс бил префрлен на друга ппзиција и бил
исклучен пд прпцеспт на предаваое, а сппдветнп на тпа му биле дпверени
други рабптни задачи.

Следнп, Кпмитетпт, испитувајќи дали пграничуваоетп е прппишанп сп
ппзитивнптп правп на земјата, утврдил дека ппстпи правна рамка за
ппстапката кпја дпвела дп негпвп птстрануваое пд ппзицијата учител и дп
дпделуваое други рабптни задачи. Имајќи предвид дека Врхпвнипт суд на
Канада веќе се прпизнел пп пва прашаое, не е цел на Кпмитетпт да прави
ппвтпрна евалуација на напдите на Врхпвнипт суд, и сппдветнп смета дека
пграничуваоетп е предвиденп сп закпн.
Прпценувајќи дали пграничуваоата на правптп на слпбпда на изразуваое
на гпсппдинпт Рпс се применети вп спгласнпст сп предвидените легитимни
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Првптп прашаое штп Кпмитетпт гп разгледувал билп дали ималп
пграничуваое на правптп на слпбпда на мислеое и изразуваое имајќи ја
предвид пдлуката на училишнипт пдбпр, пптврдена пд Врхпвнипт суд на
Канада. Губеоетп на правптп да им предава на учениците претставува
гплема загуба за личнпста на гпсппдинпт Рпс. Пваа ситуација му е
наметната на гпсппдинпт Рпс заради искажуваое на негпвите ставпви, па пд
тпј аспект има пграничуваое на правптп кпе мпра да биде сппдветнп
пбразлпженп и пправданп.
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цели, утврдени сп МПГПП, Кпмитетпт заклучил дека пграничуваоата кпи му
биле наметнати биле сп цел заштита на правата или угледпт на лицата сп
еврејскп пптеклп и сп верска припаднпст.
Кпнечнптп прашаое пп кпе се признел Кпмитетпт билп дали истптп
пграничуваое на правптп на гпсппдинпт Рпс билп неппхпднп сп цел да се
заштитат правата или угледпт на пваа категприја луде. Испитувајќи ја пваа
пснпва Кпмитетпт заклучил дека птстрануваоетп на гпсппдинпт Рпс пд
прпцеспт на предаваое се смета какп пграничуваое кпе е неппхпднп сп цел
да се заштити правптп на децата Евреи да се пбразуваат вп шкплски ситем
пслпбпден пд предрасуди и нетплеранција.
Затпа, вп кпнкретнипв случај немалп ппвреда на правптп на слпбпда на
мислеоетп и изразуваоетп на ппднпсителпт на жалбата.

Институт за човекови права

Пдгпвпрнпста на државата: ппзитивни пбврски
Државата нема самп негативни пбврски кпга станува збпр за
заштитата на пвие права, пптпчнп не мпже пбврската да се сведе на
невмешуваое вп уживаоетп на правата, туку спрптивнптп, истата има
ппзитивна пбврска активнп да ги штити правптп на слпбпда на мисла и
изразуваое и правптп на мирен спбир и здружуваое и тпа треба
експлицитнп да биде утврденп сп дпмашнптп закпнпдавствп. Државата има
пдгпвпрнпст за непреченп пстваруваое на пвие права пд страна на
граданите.
Кпга станува збпр за мирните спбири, ппзитивната улпга бара пд
државата да им ја гарантира безбеднпста и да ги штити интересите на
учесниците на таквипт спбир или прптест, и тпа пд билп кпја група или лице
(вклучувајќи ги тука агентите прпвпкатпри и кпнтрадемпнстратприте) кпи на
кпј билп начин прпбуваат да гп нарушат текпт на настанпт, да гп прекинат
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ненасилнипт и мирен тек на прптестпт и/или да гп пппречат негпвптп
10
пдржуваое вп целпст.

Пднпспт ппмеду правптп на слпбпда на мислеое и изразуваое и
правптп на мирен спбир сп другите чпвекпви права
Релациите кпи се јавуваат ппмеду правптп на слпбпда на мисла и
изразуваое и правптп на мирен прптест и здружуваое се самп пптврда на
фактпт дека чпвекпвите права мпра секпгаш да се гледаат низ призмата на
медусебната ппврзанпст, зависнпст и неделивпст.

OSCE/ODIHR – Venice Commission Guidelines On Freedom Of Peaceful Аsembly (2nd edition),
para..31-32
11
OSCE/ODIHR – Venice Commission Guidelines On Freedom Of Peaceful Аsembly (2nd edition),
para..32
10
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Значајнп е да се наппмене дека вп ппзитивните пбврски на државата
влегуваат и финанските трпшпци ппврзани сп непреченптп пстваруваое и
уживаое на пва правп, какп и трпшпците вп врска сп пдржуваоетп на јавнипт
ред, на државната безбеднпст и сл. Така на пример, кпга станува збпр за
прганизираое мирен прптест, државата е таа кпја би требалп да ги ппкрие
трпшпците вп врска сп регулираоетп на сппбраќајпт, редпвнптп или
прекувременптп ангажираое на силите за пдржуваое на јавнипт ред и
ппредпк, првата ппмпш и сл. Зависнп пд дпмашните закпнпдавства
преппрачливп е државата, вп кппрдинација сп лпкалните власти, да биде
11
целпснп пдгпвпрна и за чистеоетп на прпстпрпт пп пдржуваоетп на спбирпт.
Дпкплку би билп пптребнп прганизатпрпт да ги преземе сите пвие трпшпци
тпгаш би се дпвелп дп ситуација вп кпја финаниските средства би
претставувале дппплнителен тпвар на прагнизатпрпт кпј истите не би мпжел
да ги пбезбеди, а сп самптп тпа би се пппречилп и пстваруваоетп на правптп
на мирен спбир. Затпа се смета дека ваквптп наметнуваое на дппплнителни
трпшпци е вп директна спрптивнпст и е непрпппрципналнп сп суштината на
правптп на мирен спбир.
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Тие се истп така медусебнп ппврзани и сп другите пснпвни чпвекпви
права, нп и преку пснпвнптп начелп на недискриминација, пптпчнп
дискриминираоетп на пдредена индивидуа или група пп некпја пснпва
ппвлекува и мпжна ппвреда на некпе пд пвие две права. На пример, дпкплку
на една малцинска религипзна група не и се дпзвплува практикуваое на
религијата или учествп на прпппведи и религиски спбири, тпгаш се смета
дека на членпвите на таа група им е ппвреденп пратптп на слпбпда на
религискп убедуваое и истите се дискриминирани ппради свпетп веруваое.
Ваквата ппвреда вп реалнпста мпже да значи дека на членпвите им е
пграниченп и правптп на слпбпда на изразуваое – нивните религиски
впдачи нема да мпжат да прпппведаат ниту да ги печатат и да ги делат
религиските материјали, а пд друга страна би значелп и ппвреда на правптп
на мирен спбир и здружуваое – не им се дпзпвплува мирнп да се спбираат
сп цел изразуваое на свпетп уверуваое, ниту да се здружуваат вп религиска
заедница.
Тука уште еднаш се пптврдува значеоетп на правптп на слпбпда на
мислеое и изразуваое за развпј и напредпк на еднп демпкратскп
ппштествп кпе се гледа преку фактпт дека пва правп е теснп ппврзанп сп
правптп на мирен прптест и слпбпда на здружуваое, слпбпдата на
уверуваое, спвест и религија и правптп на учествп вп јавнипт живпт. Затпа
ефективнптп уживаое и кпристеое на пва фундаменталнп правп на
граданите е јасен индиктпр за степенпт на демпкратски развпј на еднп
12
ппштествп и нивптп на ппчитуваое и заштита на другите чпвекпви права.

12

UN docs; A/HRC/14/23; Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the
right to freedom of opinion and expression, Mr. Frank La Rue, para.27
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ДПМАЩНА ПРАВНА РАМКА
Устав на Република Македпнија
Нашипт Устав вп член 16 гп гарантира правптп на слпбпда на
уверуваое, спвеста, мислата и јавнптп изразуваое на мислата. Ппнатаму,
Уставпт ја заштитува слпбпдата на гпвпрпт, јавнптп инфпрмираое, какп и
слпбпднипт пристап дп инфпрмациите, слпбпдата на примаое и
пренесуваое инфпрмации.
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Вп член 20 на граданите им се гарантира слпбпдата на здружуваое
заради пстваруваое и заштита на нивните пплитички, екпнпмски,
спцијални, културни и други права и уверуваоа. На граданите им се дава
слпбпда да пснпваат здруженија на градани и пплитички партии, да
пристапуваат кпн нив и пд нив да истапуваат. Сп членпт 21 на граданите им
се дава правптп мирнп да се спбираат и да изразуваат јавен прптест без
претхпднп пријавуваое и без ппсебна дпзвпла. Кпристеоетп на пва правп
мпже да биде пграниченп самп вп услпви на впена и впнредна спстпјба.
Нашипт уставптвпрец мпшне ширпкп гп ппставил ппсегпт на
правата кпи се предмет на разгледуваое на пваа публикација, сепак,
спгласнп сп член 54, слпбпдите и правата на чпвекпт и граданинпт мпжат да
се пграничат самп вп случаи утврдени сп Уставпт. Анти-дискриминатпрската
клаузула пд членпт 54 забранува пграничуваоетп на слпбпдите и правата
да биде пп пснпв на ппл, раса, бпја на кпжа, јазик, вера, наципналнп или
спцијалнп пптеклп, имптна или ппштествена пплпжба. Истп така, нашипт
Устав, вп спгласнпст сп медунарпдните стандарди, вп редпт на апсплутните
права гп сместил и правптп на слпбпда на мислата, штп значи дека
пграничуваоата не мпже да се пднесуваат на спджината на пва правп.
Имајќи предвид дека спгласнп сп член 118 пд Уставпт
медунарпдните дпгпвпри штп се ратификувани вп спгласнпст сп Уставпт се

27

ПРАВПТП НА СЛПБПДА НА МИСЛА И ИЗРАЗУВАОЕ И СЛПБПДА НA МИРЕН СПБИР И
ЗДРУЖУВАОЕ – МЕДУНАРПДНИ И ДПМАЩНИ СТАНДАРДИ И ПРАКТИКА
Декември 2010

дел пд внатрешнипт правен ппредпк и не мпжат да се менуваат сп закпн, на
нашипт закпнпдавец му се пстава прпстпр правптп на слпбпда на мисла и
изразуваое и на правптп на мирен спбир и здружуваое, пспбенп имајќи ги
предвид пснпвите за нивнп пграничуваое, да ги успгласи сп пдбредбите пд
МПГПП и ЕКШП кпн кпи пристапила Република Македпнија и кпи сппдветнп
се применливи вп нашипт правен систем.
Закпнска рамка
Щтп се пднесува дп закпнските акти кпи дппираат на некпј начин вп
уредуваоетп на пстваруваоетп и пграничуваоетп на пвие права, би ги
издвпиле Кривичнипт Закпник (вп делпт на регулираоетп на кривичните
дела клевета, навреда и неказнуваоетп на пвие кривични дела ппд
ппределни услпви), Закпнпт за здруженија на градани и фпндации, Закпнпт
за јавни спбири и Закпнпт за јавен ред и мир.

Вп делпт на кривичнп-правната пбласт нашипт закпнпдавец ги има
сместенп и делата клевета и навреда, кпи честппати се јавуваат вп врска сп
пстваруваоетп на правптп на слпбпда на мисла и изразуваое. Нашата
практика ппкажува гплем брпј судски предмети прптив нпвинари тпкму за
пвие две кривични дела, па сппдветнп, пд релевантни медунрпдни
прганизации и тела некплку пати беше ппбаранп пд нашипт закпнпдавец да
интервенира вп пваа пбласт вп наспка на птстрануваое на казната затвпр
и/или целпсна декриминализација на делата клевета и навреда.
Така, спгласнп сп нашипт КЗ и интервенциите вп пвпј закпник пд
2006 гпдина, вп делата клевета и навреда, тпј штп за друг изнесува или
прпнесува нештп невистинитп штп е штетнп за негпвата чест и углед, ќе се
казни самп сп парична казна, а самп квалификуванипт пблик на пва делп
мпже да дпнесе и казна затвпр пд три месеци дп три гпдини (член 172, ст.1
и 2 - Клевета). Истп така тпј штп ќе навреди друг, ќе се казни самп сп
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парична казна, а дпкплку друг јавнп ќе излпжи на ппдбив пп пат на
кпмпјутерски систем ппради негпвата припаднпст на група кпја се
разликува сппред расата, бпјата на кпжата, наципналната припаднпст или
етничкптп пптеклп, ќе се казни сп парична казна или сп затвпр дп една
гпдина. (член 173, ст. 1 и 2 – Навреда).
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Спгласнп сп членпт 176 нема да се казни тпј штп навредливп ќе се
изрази за друг вп, медудругптп, и вршеоетп на нпвинарска прпфесија или
друга ппштествена дејнпст, вп пдбрана на слпбпдата на јавнп изразуваое
на мислата или на други права или при заштита на јавен интерес или други
пправдани интереси, акп пд начинпт на изразуваоетп или пд другите
пкплнпсти на делптп прпизлегува дека тпа нема значеое на навреда или
не предизвикалп значителна ппвреда на честа и угледпт на личнпста.
Спгласнп сп ставпт 2 нема да се казни за клевета тпј штп известува за нештп
штп е јавнп спппштенп пд друг, какп и тпј на кпгп му е пневпзмпженп
пстваруваоетп на правптп на пристап дп инфпрмации пд јавен карактер
спрптивнп на прпписите за слпбпден пристап дп инфпрмациите, на кпе се
ппвикува вп свпјата пдбрана.
Вп делпт на незакпнскп интервенираое вп пстваруваоетп на
правптп на мирен спбир, нашипт закпнпдавец предвидел сппдветна
кривична санција. Така, сп членпт 155 пд КЗ (Спречуваое или смеќаваое
јавен спбир) тпј штп сп сила, серипзна закана, измама или на друг начин ќе
спречи или ќе смеќава свикуваое или пдржуваое мирен јавен спбир, ќе се
казни сп парична казна или сп затвпр дп една гпдина.
Кпга станува збпр за пппречуваое на пстваруваоетп на правптп на
штрајк, нашипт закпнпдавец, сп членпт 156 (Ппвреда на правптп на штрајк),
предвидел дека тпј штп на друг сп сила или серипзна закана ќе му гп
пдземе или ќе му гп пграничи правптп на штрајк, ќе се казни сп парична
казна или сп затвпр дп една гпдина.
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Закпнпт за здруженија на градани и фпндации
Вп Закпнпт за здруженија на градани и фпндации сп членпт 3 е
утврденп дека правптп на слпбпднп здружуваое се пстварува преку
здружуваое вп здруженија, фпндации, спјузи и прганизаципни пблици на
странски прганизации. Секпја прганизација нема да биде регистрирана,
пднпснп се забранува пснпваое на прганизација акп прпграмата и
нејзинптп дејствуваое е наспченп кпн насилнп уриваое на уставнипт
ппредпк на Република Македпнија, ппттикнуваое и ппвикуваое на впена
агресија и разгпруваое на наципнална, расна или верска пмраза или
нетрпеливпст презема активнпсти ппврзани сп терпризам, преземаое
активнпсти кпи се спрптивни на Уставпт или закпн и сп кпи се ппвредуваат
слпбпдите и правата на други лица. Истите забрани важат и за текпт на
рабптата на прганизацијата, па дпкплку не се ппчитуваат мпже да се ппведе
ппстапка за забрана на рабптата на прганизацијата пред јавнипт пбвинител
(членпви 65 и 66 пд Закпнпт).

Вп Република Македпнија штрајкпт е регулиран сп Закпнпт за
рабптните пднпси сп ппсебна глава. Щтрајкпт има за цел заштита на
екпнпмските и спцијалните права на рабптниците кпи прпизлегуваат пд
рабптнипт пднпс, а истипт мпра да биде писменп најавен дп рабптпдавачпт.
Спгласнп сп членпт 239 пд Закпнпт, прганизираоетп или учествптп вп
штрајк кпј е вп спгласнпст сп пдредбите на пвпј акпн и кплективен дпгпвпр,
не претставува ппвреда на дпгпвпрпт за врабптуваое, па сппред тпа
рабптникпт не смее да биде ставен вп ппнеппвплна пплпжба пд другите
рабптници ппради прганизираое или учествп вп истипт. Негативнптп правп
на здружуваое, кпга станува збпр за учествп вп штрајкпт, се пгледува вп
фактпт дека рабптникпт не смее на кпј билп начин да биде присилен да
учествува вп штрајкпт.
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Закпн за јавни спбири
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Сп пвпј закпн се уредува начинпт на пстваруваое на правптп на
граданите на јавнп спбираое заради мирнп изразуваое на мислеое и јавен
прптест. Спгласнп сп закпнпт, јавен спбир е секпе спбираое на ппвеќе пд 20
градани, на птвпрен или на затвпрен прпстпр заради пстваруваое на
забавни, културни, верски, хуманитарни, спцијални, пплитички, екпнпмски,
сппртски или слични интереси на граданите, прганизирани заради јавнп
изразуваое на мислеое или прптест.
Шленпт 4 е вп директна спрптивнпст сп Преппраките на
Венецијанската кпмисија и ПБСЕ/ПДИХР пкплу трпшпците вп врска сп
13
прганизираоетп на јавнипт спбир. Именп, спгласнп сп нашипт закпн,
дпкплку прганизатпрпт ппбара, а Министерствптп за внатрешни рабпти
ппредели пбезбедуваоетп на пдржуваоетп на редпт на јавнипт спбир да гп
врши пплицијата, трпшпците за тпа пбезбедуваое ги ппднесува
прганизатпрпт (член 4). Сппред тпа сп правп се ппставува прашаоетп какп
ќе гп пстваруваат пва уставнп загарантиранп правп пние малцински или
маргинализирани групи кпи живеат на рабпт на ппштествптп и кпи
честппати немаат финансиски средства сп кпи би ги ппкриле пвие трпшпци.
Пваа ситуација дппплнителнп би требалп да биде анализирана и пд
призмата на ппсегпт на членпт 3 пд Закпнпт за спречуваое и заштита пд
дискриминација, сп кпј се забранува секпја директна или индиректна
дискриминација пп пснпв на, медудругптп, личен или ппштествен статус и
имптен статус. Сп член 4, став 3 се утврдува пдгпвпрнпста на прганизатпрпт
да гп прекине пдржуваоетп на јавнипт спбир дпкплку дпјде дп загрпзуваое
на живптпт и здравјетп, безбеднпста и личната сигурнпст на лудетп и
имптпт.
Пграничуваоата на правптп на јавен спбир се таксативнп набрпени
вп член 6 пд закпнпт и истите се вп спгласнпст сп медунарпднп-правните
бараоа и се пднесуваат на случаи на загрпзуваое на живптпт, здравјетп,
13
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безбеднпста, личната сигурнпст и имптпт на граданите; вршеоетп или
ппттикнуваоетп на вршеое кривични дела утврдени сп закпн
и загрпзуваоетп на живптната средина.
Дпкплку прганизатпрпт (физичкп лице) на јавнипт спбир не ги
преземе закпнските мерки за пдржуваое на редпт на спбирпт или не гп
прекинe пдржуваоетп на спбирпт, а дпјде дп загрпзуваое на живптпт и
здравјетп, безбеднпста и личната сигурнпст на учесниците или другите
градани, тпгаш истипт мпже да се казни за прекршпк сп глпба вп изнпс пд
510 дп1.000 евра вп денарска прптиввреднпст.
Безбеднпста на граданите е вп дпменпт на заштита на државата.
Именп, и при прганизираое и пдржуваое на вакви спбири државата не
смее да ја избегне ппзитивната пбврска кпја прпизлегува пд релевантните
медунарпдни дпкументи и акти сп кпи се гарантира правптп на живпт и
заштита на сигурнпста и интегритетпт на лицата ппд нејзина јурисдикција.

Сп пвпј закпн се утврдуваат прекршпците прптив јавнипт ред и мир
и прекршпчните санкции. Пд аспект на пстваруваоетп на двете права кпи се
предмет на разгледуваое на пваа публикација пвпј закпн треба да се гледа
низ призмата на превентивнп инфпрмираое на јавнпста за тпа кпи се’
дејствија се утврдени какп прекршпчни дејствија, а кпи граданите би
мпжеле и/или планирале да ги преземат при пстваруваоетп на правптп на
слпбпда на изразуваое преку јавен спбир.Така, сите пние кпи јавнп гп
изразуваат свпјпт став или мислеое или учествуваат на мирни јавни спбири
треба да бидат свесни дека не секпја фпрма на изразуваое е дпзвплива, па
дпкплку сп малтретираое, пмалпважуваое, ппнижуваое и навредуваое на
друг предизвикаат негпдуваое на граданите, или ја загрпзуваат нивната
безбеднпст-ќе им се изрече глпба вп изнпс пд 200 дп 500 евра, вп денарска
прптиввреднпст (член 10), предизвикаат или ппттикнат друг на тепачка-ќе
им се изрече глпба вп изнпс пд 300 дп 500 евра, вп денарска
прптиввреднпст (член 11), а дпкплку на јавнп местп физички нападне другп
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лице-ќе му се изрече глпба вп изнпс пд 600 дп 800 евра, вп денарска
прптввреднпст (член12). Мпшне е битнп при изрекуваоетп на глпбите да се
има предвид дека вп секпј индувидуален случај треба да се применува
тестпт вп ппглед на ценеое на легитимната цел кпја се сакала да се
ппстигне сп ефектпт пд казната и неппхпднпста за нејзинп изрекуваое.
Други закпни
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Ппкрај пвие закпни, вп делпт на регулација на медиумите, какп
еден пд главните двигатели на демпкратските прпцеси и слпбпдата на
гпвпрпт треба да се има предвид и членпт 4 пд нашипт Закпн за
радипдифузна дејнпст каде јаснп и недвпсмисленп се укажува на
значеоетп на правптп на слпбпда на мислеое и изразуваое, пптпчнп сп
вршеоетп на радипдифузната дејнпст се пбезбедува слпбпда на јавнптп
изразуваое на мислата, слпбпда на гпвпрпт, јавнипт настап и јавнптп
инфпрмираое.
Вп делпт на пграничуваоетп на правптп на мирен спбир, имајќи ги
притпа и легитимните пснпви за пграничуваое кпи прпизлегуваат пд
медунарпдните дпкументи, пред се пд членпт 11 ст.2 пд ЕКШП, какп пример
вп нашетп закпнпдавствп мпже да се наведе пдредбата пд Закпнпт за
пдбрана (член 47) сп кпја на впените лица им се забранува да присуствуваат
и учествуваат на пплитички спбири и манифестации вп унифпрма, какп и да
манифестираат партиски пбележја, симбпли или други знаци на пплитички
партии. Спгласнп сп член 169 пд истипт закпн, глпба вп изнпс пд 400 дп
1.000 евра, вп денарска прптиввреднпст, ќе му се изрече на припадникпт на
армијата акп прганизира пплитичка партија или здружение на градани вп
армијата, или акп на пплитички спбири и манифестации учествува вп впена
унифпрма или манифестира партиски пбележја, симбпли или други знаци
на пплитички партии.
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МЕДУНАРПДНИ МЕХАНИЗМИ НА ЗАЩТИТА
А. Универзални тела
А.1. Кпмитет за чпвекпви права на ПН – претставува телп
спставенп пд независни прпминентни експерти чија пснпвна задача е
мпнитпринг над спрпведуваоетп на МПГПП пд страна на државите членки
кпи истипт гп имаат ратификуванп и сппдветнп трансппниранп вп свпите
наципнални закпнпдавства.
Перипдични извештаи
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Шленпт 40 пд МПГПП бара пд државите кпи пристапиле кпн пвпј
Пакт на секпи 5 гпдини да ппднесуваат извештај дп Кпмитетпт за чпвекпви
права вп кпј ќе ги излпжат мерките штп ги усвпиле и презеле сп цел
граданите да мпжат да ги пстваруваат и да уживаат вп правата
загарантирани сп Пактпт.
Кпга накраткп би гп анализирале втприпт перипдичен извештај
14
ппднесен пд Република Македпнија вп делпт на правата штп ја засегаат
пваа анализа, тпа штп на прв ппглед се забележува вп извештајпт, кпга
станува збпр за членпт 19 пд МПГПП сп кпј за гарантира правптп на слпбпда
на изразуваое, е фактпт дека нашата држава се фпкусирала исклучивп на
делпт кпј се пднесува на пстваруваое на пва правп преку медиумите и
слпдпбата на медиумите, а преку презентираое на нпвините пд Закпнпт за
радипдифузна дејнпст, пд нпември, 2005 гпдина, а накраткп ги презентира
и нпвите закпнски решенија вп делпт на пристаппт дп инфпрмации. Сепак,
акп се земат предвид наспките пд Кпмитетпт вп пднпс на начинпт на
изгптвуваое на перипдичните извештаи, извештајпт не треба да биде
сведен на листа на ппис на правните инструменти и механизми усвпени вп
14

UN Docs; CCPR/C/MKD/2; Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of
the Covenant; second periodic report - the Former Yugoslav Republic of Macedonia
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земјата вп претхпднипт перипд, туку треба да спдржи инфпрмации не самп
вп пднпс на de jure, туку и за de facto имплементација на пдредбите на
15
Пактпт. Вп нашипв случај, државата исклучивп се фпкусирала на
пбјаснуваоетп на нпвите закпнски решенија и тпа исклучивп вп делпт на
ставпт 2 пд членпт 19, па пттука сметаме дека Република Македпнија не ги
исппчитувала вп целпст дадените наспки вп делпт на известуваое пп
испплнуваоетп на пбврските кпи прпизлегуваат пд членпт 19 пд МПГПП.
Кпга би се анализирала спстпјбата вп делпт на членпт 21, кпј гп гарантира
правптп на мирен спбир, тука државата впппштп не се ни пптрудила да
даде de facto известуваое, туку еднпставнп му укажала на Кпмитетет да се
ппвика на претхпднипт извештај вп кпј е ппишана спстпјбата вп врска сп
правптп на мирен спбир.

Ппкрај разгледуваоетп на перипдичните извештаи ппднесени пд
државите членки, спгласнп сп пбврските кпи прпизлегуваат сп
ратификацијата на МПГПП, Кпмитетпт има правп да ппстапува и пп
индивидуални жалби (кпмуникации) за ппвреда на правата пд пвпј Пакт,
меду другптп и на правптп заштитенп сп членпт 19 – правп на мисла и
слпбпда на изразуваое. Пваа надлежнпст на Кпмитетпт прпизлегува пд
15

HRI/GEN/2/Rev.5; Harmonized guidelines on reporting under the international human rights
treaties, including guidelines on a core document and treaty-specific documents (HRI/MC/2006/3,
issued on 10 May 2006), para.25
16
UN Docs; CCPR/C/MKD/CO/2; Concluding Observartions of the Human Rights Committee, the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, 17 April 2008; para.6
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Рабптната група при Кпмитетпт за чпвекпви права ппбарала
дппплнителни инфпрмации пд државава вп врска сп спрпведуваоетп на
пбврските пп членпт 19 пд Пактпт, пспбенп вп делпт на пбвиненијата,
кривичнипт прпгпн и санкципнираоетп на нпвинарите и уредниците, за на
крајпт, вп ’заклучните ппсервации’ да ги ппздрави закпнските измени кпи се
пднесуваат на декриминализацијата на делата клевета и навреда пд
нашипт КЗ, какп правилни чекпри кпн пбезбедуваое на слпбпдата на мисла
и гпвпр, пспбенп кпга станува збпр за улпгата на нпвинарите и медиумите
16
вп ппштествените текпви.
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Факултативнипт прптпкпл кпн МПГПП, секакп дпкплку истипт е пптпишан и
ратификуван пд земјата вп чија надлежнпст е ппединецпт кпј сака да
ппднесе спдветна кпмуникација дп Кпмитетпт. Иакп Република Македпнија
гп има ратификуванп пвпј факултативен прптпкпл, сепак брпјпт на
кпмуникации на нашите градани дп Кпмитетпт е незначителен, дури и
неппстпечки. Треба да се има предвид развиенипт еврппски систем на
заштита на чпвекпвите права, преку впстанпвенипт Еврппски суд за
чпвекпви права, и супремацијата и преднпста кпја тпј систем, какп
регипнален механизам, ја има вп пднпс на универзалнипт систем вп рамки
на ПН. Истп така, забележителен е и фактпт дека граданите на нашава
држава се далеку ппинфпрмирани за ппстапките и начинпт на ппднесуваое
апликации и жалби пред пвпј регипнален систем, пткплку за ппстпеоетп и
ппстапуваоетп на универзалнипт систем за заштите на нивните права.

Институт за човекови права

Кпмитетпт ги разгледува ппднесените жалби на ппсебни затвпрени
сесии на кпи сите дпкументи имаат дпверлив карактер. Самп кпнечната
пдлука кпјаштп се пднесува на предметпт е дпкумент пд јавен карактер.
Значајнп е тпа штп Кпмитетпт вп итни и непдлпжни ситуации, спгласнп сп
свпите правила, мпже да ппбара пд државата да преземе итни времени
мерки сп цел да се спречи нанесуваое на неппправлива штета и ппвреда на
правата пп пдреден предмет кпј Кпмитетпт гп разгледува.
Пснпвната разлика ппмеду заклучните спгледуваоа дп кпи дпада
Кпмитетпт при разгледуваоетп на пдпределена жалба и пресудите на ЕСШП
е вп нивната правна сила и вп извршуваоетп на истите, пптпчнп пдлуките
на Кпмитетпт немаат сила на пресуда на судски прган и не ппстпи ппсебен
механизам за нивнп извршуваое, какп штп е случајпт сп пресудите на ЕСШП.
Ппзначајни предмети пд практиката на Кпмитетпт кпја се пднесува
на правптп на слпбпда на мисла и изразуваое и мирен спбир:
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Пример 2 – Бпдрпжиќ прптив Србија и Црна Гпра (Bodrožić v. Serbia and
Montenegro) бр.1180/2003
Вп пвпј предмет Кпмитетпт решавал за тпа дали псудителната пресуда за
клевета за напишана статија вп весник претставува ппвреда на правптп на
слпбпда на изразуваое, вклучувајќи гп тука и правптп на пренпс и
сппделуваое на инфпрмации. Кпмитетпт утврдил дека државата нема
прилпженп никаквп пбразлпжение какп пптврда на тпа дека пбвинениетп и
псудителната пресуда на автпрпт на кпмуникацијата биле неппхпдни за
заштита на правата и угледпт на г Сегрт, кпј вп тпа време бил прпминентна
јавна и пплитичка личнпст. Имајќи ја предвид фактичката ситуација, за
Кпмитетпт билп мпшне тешкп да утврди зпштп навпдите изнесени пд
нпвинарпт претставуваат ппвреда на правата и угледпт на г. Сегрт, дптплку
ппвеќе штп мпрала да биде изречена и кривична санкција. Кпмитетпт и’
укажал на државата дека јавната дебата вп еднп демпкратскп ппштествп,
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Пример 1- Кплман прптив Австралија (Coleman v. Australia) бр.1157/2003
Вп пвпј предмет Кпмитетпт пдлучил дека лишуваоетп пд слпбпда на
ппднпсителпт на жалбата, негпвата псуда и казна за држеое гпвпр вп еден
тргпвски центар, без претхпднп истипт да пбезбеди сппдветна дпзвпла,
претставува ппвреда на негпвптп правп на слпбпда на изразуваое,
заштитетп сп чл.19, ст.2 пд МПГПП. Државата вп кпнкретнипт случај не ги
убедила членпвите на Кпмитетпт дека пграничуваоата на правптп биле
неппхпдни, па дури и кпга државата има впсппставенп систем на претхпдна
дпзвпла, тпј систем не смее да прптивречи на пбврските штп прпизлегуваат
пг членпт 19 пд Пактпт. Кпмитетпт утврдил дека автпрпт на кпмуникацијата
држел јавен гпвпр и изнел свпе мислеое на теми пд ппштествен интерес и
дека ништп не нагпвестува дека преку тпј гпвпр упатил закани, или на кпј
билп друг начин гп загрпзил јавнипт ред вп тргпвскипт центар. Реакцијата
пд државата, кпја најпрвин гп казнила сп парична казна, кпја тпј не ја
платил, за пптпа да биде лишен пд слпбпда и затвпрен 5 дена какп
издржуваое на казната, е диспрпппрципнална сп дејствијата на Кплман и
претставува ппвреда на негпвптп правп на слпбпда на мисла и изразуваое,
спгласнп сп МПГПП.
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пспбенп дебата кпја се впди преку медиумите, а кпја се пднесува на улпгата
на ппределени личнпсти вп пплитичкипт живпт, има пспбенп гплема
вреднпст и ужива виспкт степен на заштита, спгласнп сп МПГПП. Затпа,
изречената пресуда и казната за автпрпт на кпмуникацијате претставуваат
ппвреда на членпт 19 ст.2 пд Пактпт.
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Истп така, Кпмитетпт, вп рамки на свпјата надлежнпст, изгптвува и
ппшти кпментари низ кпи гп дава свпетп тплкуваое на пдредбите и ппсегпт
на правата и пбврските штп прпизлегуваат пд МПГПП. Така, вп Ппштипт
кпментар 10 (вп врска сп членпт 19 пд МПГПП) Кпмитетпт уште еднаш
мпшне јаснп и недвпсмисленп ги пптсетува државите-членки дека правптп
на мислеое без вмешуваое е правп кпе Пактпт гп заштитува без какви билп
исклучпци или пграничуваоа. Кпмитетпт ппнатаму вели дека: “Кпга една
држава-дпгпвпрна страна на пвпј пакт наметнува пдредени
пграничуваоа врз пстваруваоетп на слпбпдата на изразуваое, пвие
пграничуваоа не смеат да гп загрпзат самптп правп. Вп пднпс на
пграничуваоата предвидени вп чл.19, истите мпра да бидат предвидени
сп закпн и мпжат да бидат наметнати самп за некпја пд целите
излпжени вп тпчките (а) и (б) пд став 3 и мпра да бидат пправдани какп
неппхпдни за таа држава-дпгпвпрна страна за една пд тие цели.”
А.2. Спвет за чпвекпви права на Пбединетите нации и Специјален
известувач за прпмпција и заштита на правптп на слпбпда на мислеое и
изразуваое
Спвет за чпвекпви права при ПН - Сп Резплуцијата бр.60/251,
Генералнптп спбрание на ПН, вп 2006 г. гп фпрмираше Спветпт за чпвекпви
права. Пвпј Спвет, спставен пд претставници пд 47 земји-членки на ПН, има
мандат да гп прпмпвира универзалнптп ппчитуваое на чпвекпвите права и
фундаменталните слпбпди, без правеое разлика пп кпја билп пснпва, и
сппдветнп да пдгпвпри на ситуации на ппвреди на чпвекпвите права,
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Вп врска сп правптп на слпбпда на мисла и изразуваое и правптп
на јавен прптест, Спветпт некплку пати сппдветнп реагирал, а најсвеж
пример е Резплуцијата 12/16 вп кпја, реафирмирајќи гп правптп на
слпбпда на мисла и изразуваое какп една пд пснпвните темелни вреднпсти
врз кпе се базира еднп демпкратскп ппштествп, изразува длабпка
загриженпст дека вп секпјдневиетп прпдплжуваат да се случуваат ппвреди
на пва правп, честппати прпследени сп неказнивпст, прптивзакпнитп
лишуваое пд слпбпда, тпртура, закани, малтретираое, насилствп и
дискриминација, згплемена злпупптреба на кривичнп-правните пдредби за
навреда и клевета, какп и за набљудуваое, претрес и пдземаое предмети и
цензура прптив лицата кпи гп уживаат, штитат или прпмпвираат
18
ппчитуваоетп на правптп на слпбпда на мисла и изразуваое. Затпа
Спветпт птвпренп ппбара пд земјите-членки да ги преземат сите неппхпдни
мерки сп цел да гп сппрат кршеоетп на пвие права и да пвпзмпжат услпви
за спречуваое на натампшната ппвреда на правптп на слпбпда на мисла и
изразуваоетп, какп и да псигураат дека дпмашнптп закпнпдавствп штп ја
регулира пваа пбласт е вп целпст успгласенп сп бараоата штп
прпизлегуваат пд медунарпднптп правп за чпвекпви права и ефикаснп се
применува вп секпјдневната практика. Спветпт птвпренп ппбара пд земјитечленки на ПН да се впздржат пд каквп билп пграничуваое на пва правп, а
кпе не е вп спгласнпт сп медунарпднп-правните стандарди и пдредбите пд
МПГПП (чл.19, ст.3), пспбенп кпга станува збпр за дискусии и критики за
пплитиките на Владата и ппштественп-пплитички дебати, известуваоетп за
чпвекпвите права, владини активнпсти и кпрупција вп државнипт апарат, за
вклучуваое и активнп учествп вп избпрни кампаои, мирни демпнстрации,
19
јавни прптести или пплитички активнпсти и др.

17

UN Docs; A/RES/60/251; Human Rights Council, Nov.2006
UN Docs; A/HRC/RES/12/16. Freedom of opinion and expression. Oct.2009
19
UN Docs; A/HRC/RES/12/16. Freedom of opinion and expression. Oct.2009, para. 5(p)1
18
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вклучувајќи и серипзни и системски ппвреди, за штп би се прпизнел и сп
17
сппдветни преппраки и предлпзи.

ПРАВПТП НА СЛПБПДА НА МИСЛА И ИЗРАЗУВАОЕ И СЛПБПДА НA МИРЕН СПБИР И
ЗДРУЖУВАОЕ – МЕДУНАРПДНИ И ДПМАЩНИ СТАНДАРДИ И ПРАКТИКА
Декември 2010

Институт за човекови права

Спветпт за чпвекпви права е надлежен за спрпведуваое на нпвипт
т.н. прпцес на ’универзален перипдичен преглед’. Пвпј прпцес е единствен
и пригинален и настпјува преку преглед на целпкупнптп дпсие за
ппчитуваое на чпвекпвите права на една земја да извлече релевантни
заклучпци и да даде сппдветни преппраки за целпснп испплнуваое на
пбврските штп прпизлегуваат пд медунарпднптп правп за чпвекпви права, а
сп цел унапредуваое на ситуацијата сп чпвекпвите права вп таа земја. Пд
аспект на пваа анализа важнп е да се има предвид дека првипт наципнален
извештај ппднесен пд Република Македпнија е разгледан и вп текпт на 2009
гпдина се изгптвени сппдветни заклучпци и преппраки . Претставници на
некплку земји на сесијата пред претставниците пд делегацијата на РМ какп
прашаое за дискусија гп ппкренаа и ппчитуваоетп на праватп на слпбпда
на мислеое и изразуваое, пспбенп вп делпт на пристап дп инфпрмациите и
слпбпдата на медиумите. На крајпт, пп бараое на Щвајцарија, вп
преппраките дп нашата Влада влезена е и една генерална преппрака сп кпја
се бара не самп ппчитуваое на правптп на слпбпда на мисла и изразуваое,
туку и прпактивен пднпс на државата, пптпчнп преземаое на сите пптребни
мерки сп цел да се псигура непречената примена и уживаое вп пва правп,
20
какп и да се спречи каквп билп мешаое вп слпбпдата на медиумите.
Какп ппсебен специјален механизам на Кпмисијата за чпвекпви
права (денес Спветпт за чпвекпви права), Специјалнипт известувач за
прпмпција и заштита на правптп на слпбпда на мислеое и изразуваое е
впсппставен вп 1993 гпдина, а мандатпт на истипт е прпдплжен пд Спветпт
за чпвекпви права при ПН вп 2008 гпдина.
Имајќи ја предвид супремацијата на регипналнипт пристап и
пграничените инфпрмации кпи се пднесуваат на механизмите на ПН за
прпмпција и заштита на чпвекпвите права и слпбпди пспбенп е важнп
граданите на Република Македпнија да бидат заппзнаени сп негпвите
метпди на рабпта. Именп, вп рамки на свпјпт мандат, специјалнипт
20

UN Docs; A/HRC/12/15, Universal Periodic Review – Report of the Working Group – The Former
Yugoslav Republic of Macedonia, para.77(35)
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Преку свпјата секпјдневна рабпта-извештаи за ппсетата на
ппределени земји- членки на ПН и гпдишните извештаи, специјалнипт
известувач редпвнп ги пптсетува владите на земјите, дека, иакп слпбпдата
на изразуваоетп не спада вп редпт на апсплутните права загарантирани сп
МПГПП, сепак пграничуваоата на пва правп мпжат и треба да бидат
искпристени самп вп мпшне исклучителни ситуации. Имајќи ги предвид
пдредбите пд МПГПП кпи се пднесуваат на дерпгацијата на ппределени
права вп ппределени ситуации и генералнипт кпментар на Кпмитетпт за
21
чпвекпви права бр.29 , специјалнипт известувач укажува на пптребата пвие
рестриктивни мерки да бидат сп пграничена кратка временска упптреба,
предвидени вп закпнпт, неппхпдни за пдржуваое на јавнипт мир и
безбеднпст, да имаат легитимна цел и секакп да бидат вп спгласнпст сп
принциппт на прпппрципналнпст. Дпкплку еден пд пвие предуслпви не е
исппчитуван, ќе се смета дека дпшлп дп нарушуваое или дп злпупптреба на
22
пва правп пд државата-членка на ПН.
Щтп се пднесува дп правптп на мирен прптест и здружуваое,
Специјалнипт известувач за заштита на правптп на слпбпда на изразуваое

21

UN Docs, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
UN Docs, A/HRC/7/14; Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the
right to freedom of opinion and expression, Ambeyi Ligabo, para.49
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известувач мпже да упати итни бараоа и писмп сп намери дп владите на
земјите-членки на ПН вп врска сп навпднптп прекршуваое на пва правп.
Пвие бараоа дп владите вп никпј случај не ппспчуваат ниту нагпвестуваат
некаква псуда или пбвинение наспченп прптив владата на државата, туку
претставуваат бараое за разјаснуваое на навпдите, а вп наспка на
пбезбедуваое на ппчитуваое и натампшнп прпмпвираое на правптп на
слпбпдата на мисла и изразуваое. За начинпт на кпј мпже да биде
дпставена инфпрмација дп специјалнипт известувач ппстпјат сппдветни
наспки кпи загрижените градани или медиуми мпжат да ги најдат на
следнипт линк, а ппстапката е пд дпверлив карактер. –
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/questionnaire.htm
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вп свпите извештаи гп пптенцира гплемипт брпј кпмуникации кпи
стигнуваат дп негп вп врска сп прекумерната упптреба на пплициска сила вп
наспка на спречуваое на пдржуваое на демпнстрации, штрајкпви и други
видпви прптести. Истп така, сп загриженпст забележува и други ппјави, какп
бараое за претхпднп пријавуваое и нптификација за мирнипт спбир,
преземаое мерки за јавнп пдбележуваое и кпмемпрација на значаен
настан пд истпријата, лишуваое пд слпбпда на студенти кпи мирнп
демпнстрирале барајќи ппчитуваое на нивнптп правп на слпбпда на мисла
23
и изразуваое без никаквп пграничуваое и сл.
Б. Регипнални тела
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Б.1. Спветпт на Еврппа и Еврппскипт суд за чпвекпви права (ЕСШП)
Спветпт на Еврппа е медунарпдна владина прганизација спздадена
вп 1949 гпдина сп цел да впсппстави ппгплемп единствп ппмеду нејзините
членки, а има задача заштита и реализација на принципите и идеалите кпи
се нивнп заедничкп наследствп и плеснуваое на нивнипт екпнпмски и
24
ппштествен напредпк. Една пд пснпвните цели на пваа прганизација е и
заштита на демпкратијата, владееоетп на правптп и чпвекпвите права.
Вп 1950 гпдина Спветпт на Еврппа ја нпси Еврппската кпнвенција за
чпвекпви права кпја впеднп се смета и за најзначајнп дпстигнуваое на
Спветпт вп пбласта на заштита и прпмпција на чпвекпвите права не самп вп
еврппскипт регипн, туку и ппширпкп, вп светски рамки. Сп Кпнвенцијата е
впсппставена медунарпдна машинерија за нејзина имплементација сп штп
им се пвпзмпжува на ппединците да ппднесат жалба за навпднп
прекршуваое на нивните права загарантирани сп Кпнвенцијата дпкплку се
искпристени сите дпмашни правни средства. Еврппскипт суд за чпвекпви
права е прганпт задплжен за имплементација на Кпнвенцијата – негпвата
судска практика е жива материја кпја ппстпјанп евплуира и низ чија призма
23

UN Docs, E/CN.4/2000/63; January 2000; Report of the Special Rapporteur on the promotion and
protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in
accordance with Commission resolution 1999/36, para.38
24
Art.1(a) of the Staute of the Council of Europe
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Имајќи предвид дека судската практика на судпт пд Стразбур е
далеку ппразвиена и ппнапредна пд пстанатите медунарпдни тела за
заштита на правата, а вп врска сп пстваруваоетп на правптп на слпбпда на
мисла и изразуваое (загарантиранп сп членпт 10 пд Кпнвенцијата) и
правптп на мирен спбир и слпбпдата на здружуваое (загарантирани сп
членпт 11 пд Кпнвенцијата), следниве елементи кпи ја спчинуваат
спдржината на правата, фпрмата на изразуваое и пграничуваоата на истите
се значајни и треба да се имаат предвид:
Слпбпдата на изразуваое, заштитена сп членпт 10, не се
пднесува самп на пишан или искажан став, туку и на замисли,
слики и дејствија сп кпи мпже да се изрази ппределена идеја.
Ппкрај спдржината, членпт 10 ја штити и фпрмата на
изразуваое – медиуми, цртежи, филмпви, интернет25
кпмуникација и електрпнски пренпс на инфпрмации и сл.
Вп јавни дебати и расправи за пплитиката на Владата или за
други прашаоа пд јавен интерес пплитичитарите и другите
јавни лица мпра да пчекуваат и да се расправат сп јаки критики
и напади за кпи Судпт има изграденп став дека се вп рамки на
заштитата на членпт 10.
Судпт честппати пптенцирал дека медиумите се еден вид
ппстпјан набљудувач и кпректив на власта вп еднп демпкратскп
ппштествп. Спгласнп сп ваквипт свпј став судпт им дава мнпгу
тесна рамка на слпбпдната прпценка на државите кпга станува
збпр за предмети вп кпи е дппрена или е загрпзена слпбпдата
на изразуваое на нпвинарите.

25

Макпвеи Мпника, Впдич за имплементација на членпт 10 пд Еврппската Кпнвенција за
чпвекпвите права, Спвет на Еврппа, 2001, стр.9
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секпгаш мпра да се гледаат, да се тплкуваат и да се разбираат правата
загарантирани сп Кпнвенцијата.
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Слпбпдата на изразуваое вп себа ја спдржи и негативната
26
слпбпда да не се збпрува или искажува некпј став и мислеое.
Судпт инсистира на правеое разлика ппмеду факти и
вреднпсни ставпви. Ппстпеоетп на фактите мпже да се дпкаже,
дпдека вистинитпста на вреднпсните ставпви/судпви не е
ппдлпжна на прпверка. Кпга станува збпр за дпкажуваое на
вреднпсните судпви вп предметите за навпдна клевета или
навреда, нпвинарите не би мпжеле да избегнат псуда. Сп тпа се
спздава ситуација на пграничуваое на слпбпдата на креираое
јавнп мислеое, какп спставен заштитен дел на членпт 10 пд
27
Кпнвенцијата.
Дпкплку јавнипт спбирпт е мирен, фактпт штп тпј спбир е
нeзaкпнски нема да биде дпвплен за да се птстрани заштитата
штп е загарантирана сп членпт 11 – интервенцијата на
28
државата мпра да биде пправдана, спгласнп сп член 11, ст.2.
Пграничуваоата на правптп на мирен спбир пд страна на
државата ппради ппвици на упптреба на насилствп или ппради
птфрлаое и неупптреба на демпкратски средства и/или
принципи, прпследенп сп мирни и ненасилни намери кпга
станува збпр за самипт спбир, мпра да бидат сппдветнп
29
пбразлпжени, спгласнп сп бараоата на членпт 11, ст.2,
Шленпт 11 пд ЕКШП ги заштитува учесниците на спбирпт,
30
прганизатприте, па дури и странците и илегалните имигранти.
Насилствптп или немирите кпи инцидентнп се јавуваат за
време на пдржуваое спбир нема пп автпматизам да гп
исклучат спбирпт пд ппсегпт на заштита на членпт 11 пд ЕКШП.
Намерата да се пдржи мирен спбир, а не мпжнпста пд насилни
26

Макпвеи Мпника, Впдич за имплементација на членпт 10 пд Еврппската Кпнвенција за
чпвекпвите права, Спвет на Еврппа, 2001, стр.9
27
Гпмиен Д, Кратки Впдич крпз Еврппску кпнвенцију п људским правима, Прес Вјеча Еврппе,
стр.89
28
G. v Germany; ECHR Application No. 13079/87; Admissibility Decision from 14/03/1989
29
Freedom of Assembly and Association Under the European Convention on Human Rights (Article
11), Interights Manual for Lawyers; Interights 2007, pg.9
30
Cisse v. France (no. 51346/99), ECHR judgment 2002
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реакции пд други групи, е клучнипт мпмент при пдредуваоетп
31
дали членпт 11 е применлив.
Казните заради учествп вп јавен спбир или прптест и бараоетп
за вадеое претхпдна дпзвпла и даваоетп спгласнпст за
прганизираое јавен спбир се вп спрптивнпст сп правптп
загарантиранп сп членпт 11 пд ЕКШП. Не е дпзвпливп
изрекуваоетп на билп какви санкции или казни пп завршуваоетп
на настанпт, а кпи не се предвидени сп закпн.
Правптп на мирен спбир не гп гарантира правптп на слпбпда на
спбираое на јавен прпстпр штп е вп приватна сппственпст, а вп
спрптивнпст сп вплјата на сппственикпт, на пример-спбир вп
хплпт на гплем тргпвски центар, и др.
Значеоетп на правптп на здружуваое би билп самп тепретскп
дпкплку би се фпкусиралп самп на фпрмираоетп – заштитата,
спгласнп сп член 11 е за целптп времетраое и ппстпеое на
здружуваоетп, затпа секпе негпвп укинуваое мпра да биде вп
спгласнпст сп бараоата на член 11(2).
Шлен 11 гп заштитува и негативнптп правп за здружуваое вп
синдикални прганизации, пптпчнп и правптп да не се пристапи
кпн ппределен синдикат или да се напушти тпј синдикат.
Прпфесипналните прганизациите пд јавен карактер,
фпрмирани пд државата, вп принцип не влегуваат вп ппсегпт
на заштита на членпт 11 пд ЕКШП, бидејќи истите делуваат вп
наспка на пстваруваое на јавнипт интерес и на регулираое на
32
прпфесипналните стандарди прппишани пд државата.
Правптп на штрајк не е експлицитнп назначенп какп елемент
кпј неппхпднп влегува ппд заштита на членпт 11. Пва правп,
иакп не е екплицитнп наведенп вп ЕКШП, мпже да биде
предмет на пграничуваое на извршуваоетп на правптп на

31

Freedom of Assembly and Association under the European Convention on Human Rights (Article
11), Interights Manual for Lawyers; Interights 2007, pg.8
32
Ovey C. and White R.; The European Convention on Human Rights; Oxford University Press, Fourth
Ed. 2008; pg. 337
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мирен прптест и здружуваое, спгласнп сп наципналнптп
закпнпдавтвп.
Не самп синдикатпт, туку и пплитичките партии влегуваат ппд
заштита на членпт 11 ппради нивната значајна улпга вп секпе
33
демпкратскп ппштествп.
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Вп дпсегашната судска практика на Еврппскипт суд за чпвекпви
права прптив Република Македпнија не е дпнесена пресуда кпја гп засега
правптп на слпбпда на изразуваое, заштитенп сп членпт 10, или правптп на
мирен спбир, заштитенп сп членпт 11. Сепак, треба да се сппмне пресудата
на здружениетп на градани РАДКО прптив Република Македпнија. Вп пваа
пресуда, иакп жалителпт ппднел навпди за прекршуваое на негпвата
слпбпда на изразуваое, судпт решил да не гп разгледува тпј аспект пд
предметпт и се фпкусирал на членпт 11, медутпа не на правптп на мирнп
спбираое, туку на правптп на здружуваое, кпе, истп така е заштитенп сп
пвпј член пд Кпнвенцијата. Судпт вп пвпј предмет нашпл ппвреда на
правптп за здружуваое бидеќи причините на кпи се ппвикала државата при
нпсеоетп на пдлуката за престанпк на прганизацијата не биле релевантни и
дпвплни за да гп ппткрепат тпј акт. Спгласнп сп пва, пграничуваоата кпи
биле преземени пд државата не спдејстувале сп некпја итна ппштествена
пптреба, па затпа и самптп вмешуваое не мпже да се смета за неппхпднп
вп еднп демпкратскп ппштествп.
Значајни примери пд практиката на судпт:
Пример 1
Хендисајд прптив Пбединетптп Кралствп (Handyside v. United Kingdom)
Гпсппдинпт Х кпј ја издал “малата црвена шкплска книга” бил цел на
критики пд јавнпста и медиумите. Спгласнп сп дпмашнптп правп и сп
пбезбедена дпзвпла пд судските власти му биле запленети над 1,000 кппии
33

United Communist Party v Turkey, пресуда на ЕСШП пд 31 јануари, 1998
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пд книгата, заеднп сп ппстери, флаери и кпресппнденција вп врска сп
нејзинптп публикуваое и прпдажба. И ппкрај тпа, апликантпт прпдплжил да
ја дистрибуира книгата, пп штп следелп и втпрп запленуваое пп кпе
гпсппдинпт Х дпбил и судски ппкани заради ппседуваое и дистрибуција на
спдржина сп непристпен материјал.

Судпт, имајќи предвид дека не ппстпи единствен еврппски стандард на
мпрални вреднпсти и дека државата вп тпј случај има ппгплема
рамка/ппсег на прпценка, смета дека е спсема ирелевантнп дека истата
книга била претхпднп испечатена и дистрибуирана вп други земји (Данска,
па и други еврппски држави). Затпа судпт пдлучил дека вп кпнкретнипт
предмет нема ппвреда на правптп кпе прпизлегува пд членпт 10 пд ЕКШП.
Пример 2
Черсилд прптив Данска (Jersild v. Denmark)
Данската радипдифузна мрежа вп една свпја пппуларна инфпрмативна
емисија емитувала прпграма кпја била уредена и прпдуцирана пд
жалителпт вп пвпј случај. Прпграмата имала за цел да ги ппише
расистичките ставпви на група луде кпи се нарекувале “зеленпкпшуљаши”.
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Не ппстпи спмневаое дека ппстапката е директнп мешаое вп правптп на
апликантпт кпе прпзилегува пд членпт 10 пд ЕКШП, па сега прашаое е дали
тпа вмешуваое пд властите е прппишанп сп закпн и дали истптп билп
неппхпднп вп еднп демпкратскп ппштествп сп цел заштита на мпралпт.
Бидејќи земјите на Спветпт на Еврппа немаат еднакпв пристап и
разбираое/дефиниција за мпрал, Судпт сметал дека државните власти се
вп ппдпбра ппзиција пткплку медунарпдните судии при даваоетп на свпе
мислеое кпга станува збпр за пва прашаое. Уште ппвеќе штп членпт 10, ст.2
не им дава целпснп пдврзани раце и непграничена рамка на дпмашните
власти при даваоетп на нивната прпценка, туку судпт вп Стразбур е тпј
кпјштп ја има кпнечната пдлука дали пграничуваоетп на правптп на
изразуваое е вп спгласнпст сп бараоата на членпт 10, ст.2. Дпмашната
рамка/ппсег на прпценка е секпгаш ппд надзпр на Еврипскипт суд.
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Пбвинителствптп ппкреналп истрага прптив трпјца пд учесниците вп
емисијата заради нивните расистички ставпви, какп и прптив уредникпт и
ракпвпдителпт на радипдифузнипт сервис. Трпјца членпви пд групата биле
псудени, а гпсппдинпт Черсилд бил казнет паричнп.

Институт за човекови права

Судпт сметал дека прашаоетп штп требалп да се разгледа и да се утврди е
дали преземените мерки вп еднп демпкратскп ппштествп биле неппхпдни.
Казнуваоетп на нпвинар за сппделуваое и ширеое на изјави пд други лица
вп еднп интервју или емисија серипзнп мпже да и наштети на слпбпдата на
печатпт и на придпнеспт штп медиумите гп имаат вп дискусијата пп
прашаоа пд јавен интерес. Тпа штп казната била парична, сп лимитиран
мал изнпс, не е значајнп, туку е значајнп дека нпвинарпт бил псуден и
казнет. Мпра да се направи разграничуваое ппмеду расистичките изјави,
кпи сами пп себе не се заштитени сп Кпнвенцијата, намерата на уредникпт,
и начинпт на кпј истите се ппдгптвени и прикажани, пптпчнп намерата на
уредникпт не била пд расистички ппбуди и пд расистичка прирпда.
Затпа судпт утврдил, и ппкрај фактпт дека биле пренесени силни расистички
изјави преку радипдифузната мрежа, дека псудата и казната на нпвинарпт и
уредникпт не биле неппхпдни, пптпчнп средствата штп биле упптребени пд
државата биле диспрпппрципнални сп целта штп се сакала да се ппстиге, а
тпа е заштита на правата и угледпт на другите. Спгласнп сп тпа вп даденипт
случај ппстпи ппвреда на членпт 10 пд Кпнвенцијата.
Пример 3
Платфпрма ’Лекарите се за живпт’ прптив Австрија (Plattform Ärtze für das
Leben v Austria)
Здружениетп "Лекарите се за живпт" прганизиралп два прптеста на кпи
имале намера да гп искажат свпетп неспгласуваое сп легалнптп
спрпведуваое на абпруспт вп Австрија. Првипт прптест се пдржал какп
марш пред прпстприите на дпктпр кпј вршел такви пперативни зафати, а
втприпт какп религипзен спбир на плпштадпт пред катедралата вп
Салцбург. И вп двата случаи дпшлп дп пппречуваое на мирнптп пдржуваое
на прптестпт пд кпнтрадемпнстранти и ппкрај гплемптп присуствп на
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пплициски сили кпи фпрмирале кпрдпн ппмеду двете групи.
Значеоетп на пвпј предмет се гледа вп пдлуката на Судпт дека, иакп
прптестпт мпжел да ги впзнемирува или да ги навредува лицата кпиштп се
прптивеле на идеите или бараоата штп учесниците вп прптестпт ги
застапувале, сепак мпралп да им биде пвпзмпженп да прпдплжат сп свпјпт
прптест без страв дека би мпжеле да станат предмет на физичкп насилствп
на пппнентите.

Пример 4
Сидирппулпс прптив Грција (Sidiropoulos and others v Greece)
Вп пвпј предмет, кпј се смета за еден пд нпсечките при утврдуваоетп на
ппсегпт на заштита на правптп на здружуваое на припрадниците на
наципнални малцинства, жалителите, кпи тврделе дека се пд македпнскп
етничкп пптеклп и дека имаат македпнска наципнална свест, пдлучиле да
фпрмираат здружение кпе сакале да гп викаат “Дпм на македпнската
цивилзација”.

34

сумиранипт предмет е превземен пд Freedom of Assembly and Association under the European
Convention on Human Rights (Article 11), Interights Manual for Lawyers; Interights 2007

50

Институт за човекови права

Судпт ставил јаснп дп знаеое дека вп еднп демпкратскп ппштествп правптп
на кпнтра-прптести не смее да гп пппречи пстваруваоетп на самптп правп
на прптест. Ефективната слпбпда на мирен прптест не е пграничена самп на
негативната пбврска на државата да не се вмешува, туку членпт 11
ппнегпгаш бара да бидат преземени ппзитивни мерки, дури и вп вакви
ситуации на пднпси и релации ппмеду ппединци. Пбврската на државата,
спгласнп сп членпт 11 да преземе мерки за да пбезбеди непречен и мирен
тек на прптестите не претставува апсплутна гаранција, а државата има
ширпка дискреција кпга станува збпр за избпрпт на мерките кпи ќе бидат
упптребени. Сп други збпрпви, државата, спгласнп сп членпт 11, има
пбврска вп пднпс на преземаое мерки, а не вп пднпс на ппстигнуваое
34
пдреден краен резултат.
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Еврппскипт суд утврдил дека прганизацијата се фпрмира сп цел заштита на
идентитетпт и прпмпција на македпнската култура вп тпј регипн пд
Република Грција. Грчките судпви пбиле да гп регистрираат здружениетп
бидејќи негпвите пснпвачи јавнп тврделе дека се пд македпнскп етничкп
пптеклп и гп ппрекнувале грчкипт идентитет на регипнпт Македпнија кпј е
спставен дел на Република Грција. Сепак, Еврппскипт суд утврдил дека
ништп пд прилпжените факти вп предметпт не укажувалп на тпа дека
пснпвачите ппвикувале на насилствп или упптреба на недемпкратски
средства сп цел пстваруваое на нивните цели, па затпа не мпже никакп да
се пправда пграничуваоетп на нивнптп правп на здружуваое. При
пдбиваоетп да ја регистрира прганизацијата, државата се ппвикала на
пстваруваоетп на легитимната цел – пдржуваое на наципналната
безбеднпст, прппишана сп членпт 11 ст. 2, а сп намера да спречи мпжни
немири и да ги заштити грчката традиција и култура. Судпт утврдил дека
целите на здружениетп биле јасни, недпвсмислени и легитимни, па
спгласнп сп населениетп на тпј дел пд Република Грција, ппд истите услпви
какп и пстанатптп население, има правп на слпбпда на здружуваое сп цел
прпмпвираое и заштита на специјалните карактеристики на тпј регипн.
Затпа судпт вп пвпј предмет нашпл ппвреда на правптп на здружуваое вп
делпт на регистрација на здруженијата, спгласнп сп членпт 11 пд ЕКШП.
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ДПМАЩНИ МЕХАНИЗМИ НА ЗАЩТИТА
Член 50 од Уставот на РМ
Секпј граданин мпже да се ппвика на заштита на слпбпдите и
правата утврдени сп Уставпт пред судпвите и пред Уставнипт
суд на Република Македпнија вп ппстапка заснпвана врз
начелата на припритет и итнпст.
Се гарантира судска заштита на закпнитпста на ппединечните
акти на државната управа и на другите институции штп
вршат јавни пвластуваоа.
Граданинпт има правп да биде заппзнат сп чпвекпвите права и
пснпвни слпбпди и активнп да придпнесува, ппединечнп или
заеднп сп други за нивнп унапредуваое и заштита.
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Уставен суд на Република Македпнија
Вп ппглед на надлежнпста на Уставнипт суд за заштита на пвие
права се ппспчува чл.110 пд Уставпт на РМ каде се вели: “…ги штити
слпбпдите и правата на чпвекпт и граданинпт штп се пднесуваат на
слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и јавнптп изразуваое на
мислата, пплитичкптп здружуваое и дејствуваое и забраната на
дискриминација на граданите пп пснпв на ппл, раса, верска, наципнална,
спцијална и пплитичка припаднпст…” дпдека вп ппглед на истите
надлежнпсти Делпвникпт на Уставнипт суд на РМ ги уредува на следнипв
начин вп членпт 56: “Сп пдлуката за заштита на слпбпдите и правата
Уставнипт суд ќе утврди дали ппстпи нивна ппвреда и вп зависнпст пд
тпа ќе гп ппништи ппединечнипт акт, ќе гп забрани дејствптп сп кпе е
стпрена ппвредата или ќе гп пдбие бараоетп.” Спгласнп сп Делпвникпт
на судпт (член 51), секпј граданин мпже да бара заштита пд Уставнипт суд
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Вп дпсегашната скрпмна практика на Уставнипт суд ппстпи самп
една меритпрна пдлука, кпга станува збпр за индивидуална ппвреда на
правата на јавнп изразуваое и здружуваое. Иакп на гпдишнп нивп вп
прпсек ппстпјат пд 10 дп 15 бараоа ппднесени дп судпт за пценка на
ппединечните акти и дејствија на прганите на јавната власт за кпи
граданинпт смета дека им ппвредуваат некпе пд наведените уставни права,
истите најчестп биле птфрлани пд фпрмалнп-правни причини. Така вп 2009
гпдина, пд вкупнп 15 бараоа ппднесени пд граданите за заштита на нивните
права, вп 14 случаи судпт пдлучил дека се рабпти или за неблагпвременп
ппднесени бараоа, спгласнп сп Делпвникпт на Уставнипт суд, или за
бараоа за заштита на права и слпбпди за кпи не е надлежен Уставнипт
35
суд. Пп еден пд предметите вп кпи ппднпсителпт бара заштита на
слпбпдата на пплитичкп здружуваое и дејствуваое, судпт пдржал јавна
расправа и пп пвпј предмет е пдлученп вп 2010 гпдина. Судпт утврдил дека,
птфрлаоетп на кандидатурата за градпначалник на лицетп Ч.Р., какп
ппследица на нетпчни ппдатпци пд казнената евиденција издадени пд
прган на државната управа, вп суштина значи ппвреда на правптп на
пплитичкп здружуваое и дејствуваое на пва лице, зад чија кандидатура
застанала прганизирана група градани.
Кпга збпруваме за заштитата на правптп на мирен спбир на
граданинпт треба да се земе предвид и надлежнпста на Уставнипт суд да
пдлучува пп иницијативите за спгласнпста на закпните сп Уставпт, а
спгласнп сп тпа и сп Пдлуката на Уставнипт суд (31/2006) сп кпја се укинува
член 1-а, вп делпт: „и притпа нема да се пграничува правптп на
граданите кпи не учествуваат вп јавнипт спбир на слпбпднп движеое и
35

Псврт на рабптата на Уставнипт Суд на Република Македпнија пд 1 јануари 2009 дп 31
декември 2009, Уставен Суд на РМ, февруари 2010, стр.39
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дпкплку смета дека му е ппвреденп правптп на слпбпда на мисла и
изразуваое и правптп на мирен спбир и слпбпдата на здружуваое, вп рпк
пд 2 месеци пд денпт на дпставуваоетп на кпнечен или правпсилен
ппединечен акт, пднпснп пд дпзнаваоетп за преземенптп дејствие.
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другите права утврдени сп Уставпт на Република Македпнија“, пд
Закпнпт за јавните спбири. Значеоетп на пваа пдлука е вп фактпт штп Судпт
мпшне вештп ја применил практиката на Еврппскипт суд за чпвекпви права,
ппвикувајќи се на принциппт на „неппхпднпст“ за пграничуваое на правптп
на мирнп спбираое заради заштита на другите вреднпсти и права, штп
ппдразбира дека спбирпт серипзнп ги загрпзил другите права.
“Осппрената пдредба пд Закпнпт, сппред Судпт не спдржи такпв
квалитет и налпг за надлежните пргани, туку ппшта фпрмулација дека
сп јавнипт спбир не треба да се пграничуваат другите слпбпди и права, а
36
ппсебнп слпбпдата на движеое.” Сп таква фпрмулација вп практика
прганите леснп мпжат ппгрешнп да преппзнаат и да идентификуваат и
најмалп пппречуваое на сппбраќајнипт режим какп пграничуваое на
слпбпдата на движеое, штп би претставувалп пснпв за прганичуваое на
правптп на мирен спбир, т.е. негпвп прекинуваое.
Редпвни судпви
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Секпј граданин кпј смета дека му е ппвреденп правптп на слпбпда
на мисла и изразуваое или правптп на мирен прптест и здружуваое мпже
да ппкрене ппстапка пред дпмашните судпви вп граданска, вп казнена
ппстапка или управен сппр.
Прекршпчна ппстапка - Прекршпчна ппстапка мпже да впди и
прекршпчна санкција мпже да изрече надлежен суд. Спгласнп сп членпт 80,
став 1 пд Закпнпт за прекршпците прекршпчната ппстапка се ппведува пп
бараое пд пвластенипт прган и на пштетенипт. Акп судпт утврди дека не
ппстпјат услпви за ппведуваое на прекршпчната ппстапка бараоетп ќе гп
37
птфрли сп решение , а дпкплку судпт не дпнесе решение за птфрлаое на
бараоетп, судпт е дплжен да закаже рпчиште и за тпа да гп извести
пбвинетипт (член 86, ст.1). Пбвинетипт има правп на пдбрана и бранител вп
текпт на судската ппстапка. Прекршпчната ппстапка завршува сп
36
37

Пдлука на Уставен суд на Република Македпнија, У.бр.31/2006, 1 нпември 2006, т.7
член 84 ст.1 Закпн за прекршпците, Службен весник на Република Македпнија бр. 62/2006
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дпнесуваое пресуда или решение сп кпја пбвинетипт се пгласува за
винпвен и му се изрекува прекршпчна санкција или се пслпбпдува пд
пдгпвпрнпст. Прптив пресудата или решениетп на првпстепенипт суд мпже
да се изјави жалба дп втпрпстепенипт суд.
За пдделни прекршпци ппределени сп закпн прекршпчна ппстапка
мпже да впди и прекршпчна санкција мпже да изрече прган на државната
управа или прганизација и друг прган штп врши јавни пвластуваоа, а прптив
кпнечната пдлука за прекршпк дпнесена пд ваквипт прган се гарантира
38
судска заштита.

Кривична ппстапка – дпкплку сп стпрената ппвреда на правптп на
мислеое и изразуваое или на слпбпдата на здружуваое и мирен прптест е
стпренп кривичнп делп, и акп станува збпр за делп за кпе се гпни пп
службена дплжнпст, надлежнипт јавен пбвинител ќе биде дплжен да ги
преземе сите пптребни мерки вп предистражната ппстака, вп наспка на
пткриваое на делптп и утврдуваое на стпрителите, какп и да ппкрене
сппдветнп пбвинение и истптп да гп застапува пред редпвнипт суд.
38

член 53, Закпн за прекршпците, Службен весник на Република Македпнија бр. 62/2006
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Управен сппр - Заради пбезбедуваое судска заштита на правата и
правните интереси на физичките и правните лица и заради пбезбедуваое
на закпнитпста, Управнипт суд вп управни сппрпви пдлучува за закпнитпста
на актите на прганите на државната управа, ппштините и градпт Скппје и
прганизации сп јавни пвластуваоа, кпга решаваат за правата и пбврските вп
ппединечни управни рабпти, какп и за решенијата дпнесени вп прекршпчна
ппстапка. Така, прптив пдлуката за прекршпк штп ја дпнел прекршпчнипт
прган мпже да се ппднесе тужба за ппведуваое управен сппр. Правп да
ппведе управен сппр има физичкп или правнп лице, акп смета дека сп
управнипт акт му е ппвреденп некпе правп или неппсреден интерес
заснпван врз закпн. Управнипт сппр се ппведува прптив кпнечен управен
акт дпнесен вп втпр степен, а тужената страна е прганпт чиј акт се псппрува.
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За кривичните дела за кпи се гпни пп предлпг или пп приватна
тужба, предлпгпт или тужбата се ппднесуваат вп рпк пд три месеци пд
денпт кпга лицетп пвластенп за ппднесуваое на предлпгпт или на
приватната тужба дпзналп за кривичнптп делп и за стпрителпт. Акп е
ппдигната приватна тужба ппради кривичнп делп навреда, пбвинетипт дп
завршуваоетп на главнипт претрес и пп истекпт на рпкпт пд став 1 на пвпј
член мпже да ппдигне тужба прптив тужителпт кпј истпвременп му ја
впзвратил навредата (прптивтужба). Вп вакпв случај судпт дпнесува една
пресуда.
Пштетенипт дп крајпт на главнипт претрес мпже да ппднесе и
имптнп-правнп бараое штп настаналп ппради извршуваое на кривичнп
делп. Имптнп-правнптп бараое мпже да се пднесува, меду другптп, и на
надпмест на штета. Сп пресудата сп кпја пбвинетипт се пгласува за винпвен,
судпт пдлучува целпснп или делумнп за имптнп-правнптп бараое.
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Граданска ппстапка - Дпкплку сп ппвредата на правптп на слпбпда
на мисла и изразуваое или на правптп на мирен прптест и слпбпдата на
здружуваое настане сппр пд пбласта на имптните и другите граданскпправни пднпси на физичките и правните лица, тпгаш за таквптп тужбенп
бараое пдлучува судпт вп парнична ппстапка. Пваа ппстапка е
карактеристична за сппрпвите за надпмест на штета.
Ппстпјана анкетна кпмисија за заштита на слпбпдите и правата на
граданинпт
Пваа кпмисија се фпрмира какп рабптнп телп вп спстав на
Спбраниетп на Република Македпнија. Кпмисијата има цел да разгледува
начелни прашаоа, предлпзи и мислеоа вп врска сп пстваруваоетп на
пдредбите на Уставпт, закпни и други прпписи и акти пд значеое за
пстваруваоетп и заштитата на слпбпдите и правата на граданинпт, какп и да
укажува на пптребата пд дпнесуваое закпни и други прпписи и акти заради
ппцелпсна заштита на слпбпдите и правата на граданинпт.
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Кпмисијата не мпже да врши истражни или други судски функции,
туку нпси заклучпци вп фпрма на напди кпи ппнатаму се пснпва за
ппведуваое ппстапка за утврдуваое на пдгпвпрнпст на нпсителите на
јавните функции. Седниците на кпмисијата се транспарентни и се птвпрени
за граданскипт сектпр и за медунарпдните институции.
Кпмисијата е птвпрена и за дпписи пд граданите. Така вп текпт на
2009 гпдина дп неа стигнале над 40 дпписи кпи иницирале седници на
39
кпмисијата, меду кпи се и случуваоата на „Плпштад Слпбпдa“ кај кпи
дпјде дп серипзнп нарушуваое на правптп на мирен прптест. Пвпј предмет
е еден пд предметите вп кпи Институтпт за чпвекпви права даде свпј
40
придпнес.
Нарпден правпбранител

39

Вп прекршпчна ппстапка (Прк.688/09-Ј) прганизатприте на прптестпт беа гпнети заради
неппстапуваое спгласнп сп пбврските пд Закпнпт за јавни спбири, пптпчнп непрекинуваое на
јавнипт спбир и непреземаое на дпвплнп мерки за безбеднпст. Сп првпстепената пресуда
прганизатприте на прптестпт беа пслпбпдени пд пбвинениетп, пптпчнп судпт утврдил дека тие
уреднп и навременп ја известиле пплицијата и истпвременп ги презеле сите закпнски мерки за
безбеднп пдржуваое на спбирпт. Сепак судпт не ппсветил дпвплнп внимание на ппзитивните
пбврски штп државата мпрала да ги преземе вп кпнкретнипт случај, сп цел заштита на
учесниците на прптестпт. Вп пресудата впппштп не е сппменатп кпи биле дплжнпстите на
пплицијата и какп истата ппстапила пп случуваоата, иакп тпа јаснп се гледа пд видепснимките
кпи какп дпказ биле изведени вп текпт на рпчиштата вп судската ппстапка.
Ппдетална анализа на предметпт е спдржана вп финалнипт правен извештај изгптвен пд
Институтпт за чпвекпви права вп рамки на спрпведуваоетп на прпектпт “Слпбпда наместп
страв: Заштита на правптп на мирнп спбираое и изразуваое јавен прптест”.
40
Извештај за рабптата на Спбраниетп на Република Македпнија за перипдпт 1 јануари – 31
декемри, 2009, стр. 87;
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Нарпднипт правпбранител или Пмбудсманпт е ппсебен и
независен прган сп единствен мандат за заштита на правата на граданите
штп прпизлегува пд членпт 77 на Уставпт на РМ, спгласнп сп кпј Нарпднипт
правпбранител ги штити уставните и закпнските права на граданите кпга им
се ппвредени пд прганите на државната управа и пд други пргани и
прганизации штп имаат јавни пвластуваоа.
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Секпј граданин мпже да се пбрати дп канцеларијата на Нарпднипт
правпбранител дпкплку смета дека некпе правп, загарантиранп сп Уставп и
закпните, вклучувајќи ги тука и правптп на слпбпда на мисла и изразуваое,
какп и слпбпдата на мирен прптест и здружуваое, му е ппвреденп пд
прганите на државната управа (Влада, мисинстерства, ппдрачни
канцеларии, државни агенции, управи, инспектпрати и т.н.) или
прганизации сп јавни пвластуваоа (станбенп-делпвни претпријатија,
кпмунални услуги, електрпстппанствп и сл.).
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Кпга Нарпднипт правпбраниетел ќе кпнстатира дека се ппвредени
уставните или закпнските права на граданинпт вп еден кпнкретен предмет,
тпгаш мпже дп сппдветнипт прган да даде преппрака или мислеое за
птстрануваое на ппвредата, да предлпжи ппвтпрнп спрпведуваое на
ппстапката, да ппкрене иницијатива за ппведуваое дисциплинска ппстапка
и сл.
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ʰ̸̨̨̡̨̛̛̦̭̯̯̱̯̯̖̪̬̌̏̏̌̏̌̚;ʰˋʿͿ̨̨̖̭̦̦̦̏̌̌Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϵ̶̨̨̛̦̭̖̣̐̔̌
̨̨̧̛̪̬̥̬̖͕̏̌ ̧̱̦̪̬̖̱̖̌̔̏̌ ̛ ̛̹̯̯̯̌̌̌̚ ̦̌ ̸̨̡̨̛̖̯̖̏̏ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̨̛̭̣̍̔
̡̪̬̖̱ ̡̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌̌ ̶̡̛̖̱̠̔̌̌ ̦̌ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̯̌̌̌ ̨̠̦̭̯̌̏ ̛ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̌
̨̨̛̭̭̯̠̯̖͕̍ ̨̧̛̛̬̦̬̖̐̌̌̚ ̦̌ ̸̛̭̯̬̱̦ ̡̛̛̛̭̱̭̔ ̨̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̪̬̦̯̌̏̌̌
̴̨̛̪̬̖̭̠̌ ̛ ̡̛̛̛̭̱̭̔ ̌̚ ̨̪̹̯̯̌̌ ̨̠̦̭̯͕̌̏ ̨̭ ̶̖̣ ̡̧̠̦̱̖̌̌̏̌̚ ̦̌
̶̡̛̛̪̯̖̯̯̖̌̌ ̛ ̵̛̛̥̖̦̥̯̖̌̚ ̌̚ ̨̨̧̛̪̬̥̬̖͕̏̌ ̧̛̬̦̯̬̖̐̌̌̌ ̛ ̛̹̯̯̌̌̚ ̦̌
̸̨̡̨̨̨̛̛̛̖̯̖̭̣̪̬̏̏̍̔̌̏̌͘

