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НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ВО ПРВ СТЕПЕН ВО СПОРОВИ ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
 

Д-р Емилија Ѓорѓиоска 

 

Вовед 

 Република Македонија, како кандидат за членство во Европската Унија, членка 

на Светската трговска организација и потписничка на Договорот за трговските 

аспекти на правата од интелектуална сопственост (ТРИПС)1, се обврза да предвиди 

ефикасни и ефективни правни мерки и правни средства за спречување на повреди на 

правата од интелектуална сопственост и правни средства коишто одвраќаат од 

вршење натамошни повреди. Постапките треба да бидат непристрасни и правични, 

да не бидат комплицирани и долги, односно да не траат неразумно долго и без 

необразложени одлагања и задоцнување. 

 За да се оправда вложувањето во науката и иновативноста, творештвото мора 

да биде заштитено од неовластено користење. Истражувањето и развојот создаваат 

нови производи, нови пронајдоци, достигнувања, па оттука, стопанскиот напредок на 

секоја држава зависи од состојбата во која се наоѓа технологијата, како и заштитата 

кој им се нуди. Согласно тоа, државите во современото општество се исправени пред 

многу важна обврска: како да обезбедат ефикасна и адекватна заштита на правата од 

индустриска сопственост, да обезбедат мерки и постапки за нивна заштита, а како 

истите не би сметале во непреченото одвивање на меѓународната трговија. 

Специјализраноста и стручноста на судовите/судиите, секако е многу битен фактор 

за обезбедување на ефикасна и ефективна правна заштита на повредените права од 

индустриска сопственост, особено ако се има предвид дека споровите од индустриска 

сопственост важат за сложени и комплицирани спорови, каде се потребни пошироки 

предзнаења и солидни познавања на проблематиката од индустриската сопственост. 

 
1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994), Спогодба за 
трговските аспекти на правата на интелектуална сопственост во Маракеш од 15 април 1994 година. 
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Според  член. 41 параграф 5 од ТРИПС Договорот, на државите им се дава можност 

како опција, без тоа да биде задолжително, да основат специјализирани судови кои ќе 

работат предмети од областа на интелектуалната сопственост или истите да се 

решаваат во рамките на специјализирани одделенија или пред специјализирани 

судии. Во таа насока, државите се слободни да одлучат кои тела или органи ќе бидат 

надлежни за спорови од интелектуална сопственост.2  

 Имајќи ја предвид важноста на заштитата на индустриската сопственост, секоја 

држава заштитата на стекнатите права од индустриска сопственост од секое 

неовластено користење, располагање, ограничување, имитирање, асоцијација, 

вознемирување на правата и слично го остварува преку преземање на повеќе мерки 

кои се во кохезија и се надополнуваат со граѓанско-правната заштита. 

Системот на правна заштита на правата од индустриска сопственост освен во 

казнено-правната и управно-правната заштита ја опфаќа и граѓанско-правната 

заштита. Во посебен дел на Законот за индустриска сопственост3 (ЗИС) се содржани 

одредбите за судска заштитата на повредените права. Законот за парничната 

постапка4 и Законот за обезбедување на побарувањата се применуваат како lex 

generalis, додека пак одредбите од Законот за индустриска сопственост како lex 

specialis. 

 

Надлежни судови во Република Македонија во прв степен 

 

  Во компаративното право постојат различни решенија во однос на надлежноста на 

судовите за спорови од индустриска сопственост. Така се среќаваат специјализирани 

судови во чија надлежност се единствено споровите од интелектуална сопственост5, 

 
2 Види: Werra de Jacques, “Specialized intellectual property courts – issues and challenges” International center for 

trade and development, 2016, стр. 7., достапно на https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Specialised%20 

Intellectual%20Property%20Courts%20-%20Issues%20and%20Challenges_0.pdf, пристапено на 23.4.2018 

година. 
3 Закон за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 

12/2014, 41/2014, 152/2015 и 53/2016). 
4 Закон за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2005, 110/2008, 83/2009, 
116/2010 и 124/2015). 
5 Специјализирани судови за спорови од интелектуална сопственост се среќаваат во: Чиле, Бразил, Перу, 
Португалија, Русија, Швајцарија, Турција, Велика Британија итн. На почетокот на 2012 година во Лисабон е 
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специјализирани апелациони судови само за интелектуална сопственост, специјални 

оддели од судовите со општа надлежност кои единствено постапуваат во спорови од 

интелектуална сопственост6, постојат решенија каде е определено одредени судии од 

судовите со општа надлежност да постапуваат во ваков вид на спорови, 

специјализирани трибунали кои се дел од административни агенции и имаат 

надлежност да одлучуваат за ваков вид на спорови, па се до решенија каде надлежни 

да постапуваат се трговските судови кои постапуваат и во други трговски спорови 

итн.7 

Имајќи ја предвид разноликоста на законските решенија со кои се одредува 

организационата шема на надлежните судови во споровите од индустриска 

сопственост, законодавецот на Република Македонија се има одлучено за едно 

средишно решение, определување на основните судови со проширена надлежност за 

надлежни да постапуваат по овие спорови во прв степен.  Во интерес на поголемата 

специјализираност на судовите, стручност и воспоставување практика во 

постапувањето во споровите од интелектуална сопственост, како поспецифични 

случаи кои бараат поголеми познавања на регулативата која се однесува на правата 

од индустриска сопственост и авторските и сродните права, од вкупно 27 основни 

судови, 12 основни судови се со проширена надлежност на територијата на Република 

 
формиран специјализиран суд за спорови од интелектуална сопственост. Joăo Veiga Gomes, Arbitration in the 
Potuguese Industrisal property Code, January 2013, стр.57. 
6Вакво решение е прифатено во: Австрија, Кина, Германија, Грција, Франција, Италија итн. 
7 Повеќе во Louis Harms & Owen Dean, Study on Specialized Intellectual Property Courts, Intertanational 
Intellectual Property Institute, January 2012. Така согласно чл.34 б од Законот за парничната постапка на 
Хрватска (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 
89/14) трговските судови се надлежни да постапуваат во прв степен за спорови кои се однесуваат на 
заштита и употреба на индустриска сопственост, авторски и сродни права и други права од индустриска 
сопственост. 
Правосудниот систем на Република Македонија во минатото познаваше функционирање на посебни 

стопански (трговски) судови кои дејствуваат како посебна судска институција и тоа од 1954 година, па сé до 

донесувањето на Законот за судовите од 1995 година, кога се укинати овие судски институции. Согласно чл.13 

став 1 алинеја 3 од Законот за стопанските спорови (Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/54) во надлежност на 

вишите стопански судови беше во прв степен да ги судат, без обѕир на вредноста на спорниот предмет, 

стопанските спорови што се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоците, мострите, моделите и 

жиговите, правото на употреба на фирма, како и споровите од нелојалниот натпревар и авторското право; 
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Македонија8  и истите се единствено надлежни да постапуваат по ваков вид на 

спорови.  

Комплексноста на материјата за индустриска сопственост, како основна 

претпоставка за ефективно и ефикасно решавање на споровите, подразбира добро 

обучени и упатени судии во материјата на индустриската сопственост. Постојат 

ставови во теоријата дека специјализираните судови носат поефикасни и 

поефективни пресуди, без поголеми одлагања потребни за проучување на материјата 

на индустриската сопственост и разрешување на правните прашања. Други бенефити 

од постоење на специјализирани судови за интелектуална сопственост е 

пропишувањето на посебна постапка за водење на спорови од интелектуална 

сопственост која е специјално прилагодена на спецификите и обележјата на овој вид 

на постапки, поголемата правна сигурност и можноста однапред да се предвиде 

исходот на спорот, имајќи ја предвид воспоставената практика во постапувањето на 

судовите, што далекусежно може да се одрази во подобрувањето на заштитата на 

правата од интелектуална сопственост, зголемување на вложувањата во нив и 

поголем економски раст и развој.9 Но, во секој случај дали решението за формирање 

на посебен-специјализиран суд за спорови од интелектуална сопственост е 

целисходно зависи од бројот на спорови од оваа проблематика кои се водат, дали 

доколку биде предвидено водење на спорови пред специјализиран суд истото ќе 

влијае на пристапот на странките, па со одредување на еден суд ќе се централизира 

работењето и ќе се отежне пристапот до судската заштита итн.  

 Во однос на вкупниот број на предмети за заштита на индустриска сопственост 

по кои постапувале основните судови во Република Македонија, не постои ажурно 

водена посебна евиденција за овој вид на спорови, иако во повеќе наврати во 

меѓународните извештаи каде се оценува напредокот на државата е укажувано на 

потребата од водење на ваква евиденција. Единствено јавно достапни податоци за 

 
8 Основни судови со проширена надлежност: Основниот суд во Битола, Основниот суд во Прилеп, 
Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга, Основниот суд во Тетово, Основниот суд во Гостивар, 
Основниот суд во Куманово, Основниот суд во Кочани, Основниот суд во Велес, Основниот суд во Струмица, 
Основниот суд во Штип и Основниот суд Скопје II – Скопје. 
9 Повеќе види Louis Harms & Owen Dean, Study on Specialized Intellectual Property Courts, Intertanational 
Intellectual Property Institute, January 2012. 
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бројот на предмети по кои постапувале основните судови со проширена надлежност 

во споровите од интелектуална сопственост согласно Методологијата за статистичко 

следење и обработка на податоци за спроведување на правата од интелектуална 

сопственост се Табелите за основните судови со проширена надлежност, објавени на 

веб страната на Министерството за правда за 6 месеци во 2013 година за бројот на 

предмети.10  Методологијата за статистичко следење и обработка на податоци за 

спроведување на правата од интелектуална сопственост, објавена на веб страната на 

Министерството за правда за 6 месеци во 2013 година за бројот на предмети по кои 

постапувале основните судови со проширена надлежност и апелационите судови, 

покажува дека ниту еден суд 6 месеци во 2013 година немал предмет кој се однесува 

на граѓанско-правна заштита по основ повреда на правата од индустриска 

сопственост, што секако отстапува од бројот на повреди во реалноста.11 Но, останува 

 
10 Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија, донесена на 89-тата седница одржана на 
09.10.2012 година, судовите во Република Македонија се задолжени да ги евидентираат споровите од 
правата на интелектуална сопственост, како би се овозможило статистичко следење и обработка на 
податоци за спроведување на правата од интелектуална сопственост. Меѓутоа, на страната на 
Министерството за правда објавени се податоци само за 6 месеци во 2013 година. Освен што не се 
ажурирани податоците за наредните години, ни во објавените податоци не е прецизирано за кои 6 месеци 
од 2013 година станува збор.  
Согласно објавените податоци за заштита на авторски и сродни права пред основните судови со проширена 

надлежност во 6 месеци во 2013 година биле примени 7 нови предмети, 12 предмети биле затекнати како 

нерешени на почетокот од извештајниот период, биле примени 3 предмети за времени мерки. Вкупно биле 

решени 6 предмети и останале нерешени 14 предмет. Во 2 од решените предмети постапката траела од 3 до 6 

месеци, а во 3 од решените предмети постапката траела од 6 до 12 месеци. Се поставува прашањето: колку и 

податоците што се објавени се добро обработени од причина што согласно првата табела во работа биле 19 

предмети, а согласно збирот на бројот на решени и нерешени предмети во истата табела нивниот број изнесува 

20 предмети. Иако во првата табела е наведено дека се решени 6 предмети, во втората табела има податоци за 

времетраењето на постапката за 5 решени предмети. Достапно на  

http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=05 Табела – според број на предмети, вид на одлука, 

интелектуална сопственост – граѓанско-правна заштита, Основни судови со проширена надлежност 

[06.12.2016].  
11 Согласно објавените податоци за заштита на авторски и сродни права биле примени 7 нови предмети, 12 
предмети биле останати нерешени на почетокот од извештајниот период, биле примени 3 предмети за 
времени мерки, вкупно биле решени 6 предмети и останале нерешени 14 предмет. Достапно на  
http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=05  
Како компарација само Трговскиот суд во Подгорица во 2010 година има примено 52 предмети за заштита 
на интелектуална сопственост, а во периодот од 01.01.2011 до 01.11.2011 година примил 32 предмети од 
оваа област. Nacionalna strategija intelektualne svojine za period od 2012 do 2015 god. стр.21. Имајќи ги 
предвид бројот на населението, развојот и економската состојба на Црна Гора, може да се изведе заклучок 
дека бројката 0 предмети, односно 6 предмети (сметајќи на споровите за заштита на авторски и сродни 
права) во сите судови со проширена надлежност во РМ за период од 6 месеци е нереална и дека бројот на 
овој вид на спорови е поголем (според авторот на дисертацијата тоа е така од причини наведени во првата 
глава). 

http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=05
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отворено и прашањето дали се добро методолошки дефинирани, бидејќи звучи малку 

чудно за период од 6 месеци пред 12 основни судови со проширена надлежност да не 

била поведена ниту една парница за заштитата на права од индустриска сопственост, 

а покрај толкав број на повреди кои се среќаваат во секојдневието. Треба да се 

напомене дека бројката на споровите кои се однесуваат на заштитата на правата од 

индустриска сопственост не е реална и од причина што често застапниците или 

полномошниците на тужителите како основ на тужбеното барање назначуваат 

надомест на штета место заштита на права од индустриска сопственост или авторски 

и сродни права. Како дополнителна причина за непостоењето на предмети за заштита 

на права од индустриска сопственост може да се наведат и можните грешки 

направени од страна на судските службеници при внесувањето на основот на спорот 

во програмата АКМИС. На тој начин се добива бројка на спорови за заштита на 

индустриска сопственост еднаква на нула во цела година или полугодие во Република 

Македонија, што секако сметаме дека е големо отстапување од бројот на поведените 

парници за заштита на овие права. 

 На барањето на авторот на трудот до Основниот суд Скопје 2 -Скопје за 

информации во врска со бројот на водени спорови за заштита на права од 

индустриска сопственост, а како суд со најголем број на спорови, беше добиен одговор 

дека согласно Судскиот деловник не постои посебен уписник за овој вид на предмети, 

како и дека судот не води посебна евиденција за бараните податоци.12 И покрај 

обврските за статистичко следење на повредите и покренатите постапки за заштита 

на правата на интелектуална сопственост, може да се донесе заклучок дека истите не 

се ажурирани подолг временски период. 

 Во однос на прашањето за стручноста и бројот на судиите кои одлучуваат во 

споровите за заштита на интелектуалната сопственост во основните судови со 

проширена надлежност, авторот на трудот поднесе барање за информации од јавен 

карактер до Судскиот совет на Република Македонија, во кое бараше податоци за 

вкупниот број на судии во основните судови со проширена надлежност и бројот на 

судии магистри и доктори на науки во овие судови. Согласно добиениот одговор во 

 
12 Известување 03-су бр.325/16 од 29.02.2016 година. 
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Република Македонија во моментот на одговорот има 568 судии, а бројот на судии во 

судовите со проширена надлежност изнесува 192. Во Република Македонија има 18 

судии со титула магистер и 1 судија со титула доктор на науки, додека во основните 

судови со проширена надлежност само 3 судии се со титула магистер на науки и нема 

судија доктор на науки. 13  Иако од добиените податоци не може да се извлече 

заклучок колку од судиите се специјализирани за постапување во спорови од 

индустриска сопственост, сепак може да се забележи дека е голем бројот на судии кои 

може да постапуваат во споровите за заштита на индустриска сопственост (иако тука 

се вклучени и судиите од другите оддели), но, генерално мал е бројот на судии кои 

имаат стекнато повисоко формално образование. 

 Согласно чл.36 ст.5 од ЗПП „Споровите од авторски и сродни права, како и 

споровите што се однесуваат на заштита или на употреба на правата од индустриска 

сопственост, или на право на употреба на фирма или назив, споровите од нелојална 

конкуренција или монополистичко однесување, во прв степен ги суди совет, без оглед 

на вредноста на предметот на спорот,“14 што на прв поглед укажува на специфичноста 

и тежината на правната проблематика при решавањето на овие прашања. Кога во прв 

степен суди совет, советот е составен од еден судија како претседател на советот и 

двајца судии поротници. Но прашање е колку судиите поротници имаат стручни 

познавања на проблематиката за да може да придонесат во донесувањето на законита 

и правилна одлука.  

Постапката за заштита на правата од индустриска сопственост согласно ЗИС 

пропишано е дека е итна постапка15. Но, освен оваа одредба, во законот не се 

предвидени рокови кои ќе индицираат постапката да се води во временски пократки 

рокови, туку судовите имаат обврска да ја почитуваат единствено оваа одредба. Но, и 

покрај тоа, пред се поради сложеноста на споровите, спецификите со кои се 

одликуваат и нивната тежина, во практиката најчесто се случува овие спорови да 

траат неоправдано долго, што секако е во спротивност со преземените обврски од 

ТРИПС договорот. 

 
13 Судски совет на Република Македонија, Известување бр.03-1489/16 од 06.10.2016 година.  
14 Идентично решение има Законот за парнична постапка на Словенија. 
15 Чл.296 ст.1 од ЗИС. 
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ЗАКЛУЧОК: 

 Согласно законската регулатива во интерес на поголемата специјализираност 

на судовите направена е промена на организациско ниво, така што споровите од 

правата на индустриска сопственост предвидено е да бидат во надлежност на 

основните судови со проширена надлежност (вкупно 12 судови на територијата на 

РМ). Бидејќи станува збор за многу специфична стручна материја, високата обученост 

на судиите, како претпоставка за квалитетно и ефикасно судење, не е можно да се 

обезбеди во услови кога постои така широка дисперзија на територијалната 

надлежност на првостепените судови. Во компаративното право ова е решено на 

начин што се воведени специјализирани судови или со концентрирање на 

територијата на надлежните судови од прв степен. Со намалувањето на бројот на 

надлежни првостепени судови индиректно би се постигнал сличен ефект за 

специјализација на судиите, кои би имале поголем број на предмети од интелектуална 

сопственост, па така и нивната обука би била поцелисходна, поедноставна и 

поефективна.16  
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Македонија (како варијанта, првостепеното трговско судство би можело да се организира со посебни седишта 

за четирите апелациони подрачја), во чија недлежнст секако би биле и споровите од интелектуална 

сопственост (спорови од индустриска сопственост и авторски и сродни права). 
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ПРАВО НА СУДЕЊЕ ОД НЕПРИСТРАСЕН СУД ВО ГРАЃАНСКАТА 

ПОСТАПКА 
 

Дијана Ѓоргиева 

докторант по граѓанско процесно право на Универзитет 
 „Св. Кирил и Методиј“ - Правен факултет „Јустинијан Први” во Скопје 

 

Вовед  

 Правото на судење од страна на непристрасен суд во граѓанската постапка е 

фундаментално човеково процесно право. Ова право е комплексно и опфаќа уставно-

процесна гаранција за независен суд in abstracto и право на непристрасен суд во 

граѓанската постапка in concreto. Уставно-процесната гаранција за независен суд in 

abstracto ја гарантира државата и таа треба да биде утврдена со уставот. Независноста 

на судот како уставно-процесна гаранција е самостојност која му е дадена на судот да 

донесе одлука применувајќи го законот за конкретна фактичка состојба во 

граѓанската исто како и во останатите постапки за заштита на правата. Независноста 

на судот во оваа смисла му припаѓа на судството како институција која е независна од 

останатите гранки на државната власт (институционална независност) и судијата 

како поединец (индивидуална независност) односно поконкретно на граѓанското 

судство. Таа овозможува судството да не е подредено (дискриминирано) vis-à-vis 

јавната власт и е надворешна граница за остварување на правото на непристрасен суд 

во граѓанската постапка in concreto. Правото на непристрасен суд во граѓанската 

постапка е процесно право кое се однесува на умствената состојба на судијата во 

конкретниот предмет во однос на странките. Ова право подразбира неутралност и 

објективност на судијата при одлучувањето во конкретниот случај. Егзистентноста 

на ова право е неспорна затоа што дури и ако се обезбедени сите гаранции за судска 

независност in abstracto можно е судијата да не биде целосно ослободен од сите 

можни извори на влијание и притисок. Сепак уставно-процесната гаранција за 

независен суд in abstracto најчесто е conditio sine qua non на правото на непристрасен 

суд во граѓанската постапка затоа што обезбедува самостојно судско одлучување без 



12 
 

политички притисок односно непристрасно одлучување на судијата во граѓанската 

постапка наспрема државната политика на власта. 

 

Уставно-процесна гаранција за независен суд in abstracto 

 Правото на непристрасен суд во граѓанската постапка е неможно правилно да 

се оствари во вистинска смисла на зборот доколку не постои уставно-процесната 

гаранција за независен суд in abstracto. Ова затоа што судската власт ја вршат 

судовите како самостојни и независни државни органи кои судат и своите одлуки ги 

засноваат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани 

во согласност со Уставот. Кога се говори за независноста на судството како уставна 

гаранција in abstracto всушност се отвора дилемата колку и дали судската власт 

(граѓанското судство) е самостојна во однос на законодавната и извршната власт или 

пошироко од политичката државна власт. Вообичаено и најчесто во уставно-правните 

текстови за независноста на судството, а оттука и за независноста на граѓанското 

судство, се говори како за идеал. Дека ова е така вистински доказ се: 1) отворената 

инструментализација, 2) делумно прискриената контрола и 3) скриената и 

суптилната манипулација како специфични категории и шематски модели на 

судската положба.17 Дури во поново време може во вистинска смисла да се говори за 

независност на судството во либерално-демократските држави благодарение на 

градењето на судството врз база на шематскиот модел за судска (правосудна) 

автономија. Ова затоа што овој модел овозможува постепена независност на 

судството (вклучувајќи го и граѓанското) од политичката власт на државата преку 

креирање и реализирање на доктрината за поделба на власта, принципот за владеење 

на правото и заштита на уставноста. Дека ова е така вистински доказ е и фактот што 

судските одлуки не можат да ги преиспитуваат органи на законодавната или 

извршната власт на државата затоа што судијата е единствен меродавен толкувач на 

законот. Со самото ова судската власт започнува во вистинска смисла на зборот да ги 

 
17 Uzelac Alan, ‘‘Zavisnost i nezavisnost: neka komparativna iskustva i prijedlozi uz položaj sudstva u Hrvatskoj,‘‘ 

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagreb, no. 42 (1992), 579-582. 
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штити индивидуалните права (граѓанските субјективни права во граѓанската 

постапка), стекнува поголема одговорност за зачувување на демократските 

институции и започнува да ја контролира законодавната и извршната власт. Со 

самото ова независноста на судството се претвора во основна демократска вредност 

која овозможува одлучување на судијата во граѓанската постапка со примена на 

Уставот и законите18, а не под политички влијанија. 19  

Право на непристрасен суд во граѓанската постапка in concreto 

 Независноста на граѓанското судство in apstracto per se не обезбедува 

непристрасност во судењето. Ова затоа што непристрасноста во судењето подразбира 

неутралност и објективност на судиите при одлучувањето во конкретниот случај.20 

Како таква таа многу повеќе е фокусирана кон самите странки и предметот на спорот 

отколку кон односот на судијата со државата. Ова процесно право се регулира и на 

наднационално ниво и има за цел да спречи пристрасност во судењето21. Така според 

чл. 6 на Европската конвенција за човековите права: секој има право заради 

утврдување на неговите права и обврски од граѓанска природа неговиот случај 

правично, јавно и во разумен рок да го испита законски воспоставен независен и 

непристрасен суд.22 Оттука може да се заклучи дека правото на непристрасен суд е 

темелно човеково процесно право кое во никој случај не треба да биде доведено под 

знак на прашање со доверување на судењето на лица во чија непристрасност може да 

се посомнева. Објективноста на судијата може да биде загрозена со дејствување на 

следниве два основни фактори: 1) надворешни влијанија и 2) субјективни својства на 

судијата. Поради егзестентноста на некој/и од овие фактори судијата материјално, 

професионално, морално или на некој друг начин може да биде заинтересиран за 

 
18 Poznić Borivoje, Rakić-Vodinelić Vesna, Građansko procesno pravo, (Beograd: Savremena administacija 15 

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 1999), 49. 
19 Ако судовите ја контролираат самоволјевата политичка власт, власт која се олицетворува во егзекватурата, 

но е присутна и во легислативата може да се говори за независност на судството и ефикасна поделба на власта. 
20 Jаневски Арсен и Зороска-Камиловска Татјана, Граѓанско процесно право Парнично право (Скопје: Правен 

факултет Јустинијан први, Прво издание, 2009), 160. 
21 Poznić Borivoje, Rakić-Vodinelić Vesna, Građansko procesno pravo, (Beograd: Savremena administacija 15 

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 1999), 66. 
22 Uzelac Alan, ‘‘Pravo na pošteno suđenje: opći i građanskopravni aspekti čl. 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu 

ljudskih prava i temeljnih sloboda,‘‘ Centar za mirovne studije, Zagreb, (2011), 89-90. 
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исходот на конкретната граѓанска постапка. Токму поради ова се отвора потребата 

судијата во конкретниот случај да биде исклучен од вршењето на судската функција. 

За таа цел секоја од странките во постапката може да поднесе приговор за изземање 

на судијата. Преку процесниот институт изземање на судија во граѓанската постапка, 

исто како и во останатите постапки за заштита на правата, се спречува повреда на 

непристрасноста во судењето. 

Изземање и причини за изземање на судија во граѓанската постапка 

 Во ситуација доколку поради одредени односи со странките или предметот на 

спорот постои сомневање за непристрасноста на судијата во судењето за конкретната 

правна работа може да се бара изземање на судијата. Причините поради кои 

странката во граѓанската постапка може да поднесе приговор за изземање на судијата 

генерално се делат на две подгрупи: 1) апсолутни (причини за изземање ex lege) и 2) 

релативни причини за изземање на судијата (причини за изземање по оценка на 

судот).23   Апсолутните причини за изземање на судијата сами по себе се доволни за 

да судијата биде исклучен од судењето затоа што со самото постоење го прават 

основано сомневањето дека судијата ќе биде непристрасен во конкретниот случај. Кај 

овие причини е непотребно да се докажува врската меѓу конкретниот однос и 

непристрасноста на судијата затоа што тие сами по себе судијата го прават 

неспособен судија (iudex suspectus). Во апсолутните причини за изземање на судија 

влегуваат: 1) nemo iudex in causa sua односно судијата не може да ја врши судската 

функција ако самиот е странка, законски застапник или полномошник на странката 

или ако со странката е во однос на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник, 

2) ако постои морална врска меѓу судијата и странката односно доколку странката 

или законскиот застапник или полномошникот на странката му е роднина на судијата 

по крв по права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен 

или му е брачен или вонбрачен другар или роднина по сватовство до втори степен без 

оглед дали бракот престанал или не, 3) доколку постојат околности кои укажуваат не 

 
23 Jаневски Арсен и Зороска-Камиловска Татјана, Граѓанско процесно право Парнично право (Скопје: Правен 

факултет Јустинијан први, Прво издание, 2009), 160-162. 
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реализиран професионален ангажман на судијата во истата правна работа односно 

судијата не може да суди ако во истиот предмет бил сослушан како сведок или вештак 

претходно или доколку за истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката 

на понискиот суд или друг орган и 4) ако постои материјална и морална 

заинтересираност на судијата за исходот на постапката затоа што тој постојано или 

привремено работи кај работодавач кој е странка во постапката. За разлика од 

апсолутните причини за изземање на судија во граѓанската постапка релативните 

причини за изземање на судијата сами по себе не се доволни да биде доведена во 

прашање независноста на судијата. Тие единствено укажуваат на сомнителен судија 

(iudex suspectus) поради што странката мора да го докаже постоењето на конкретната 

околност и фактот дека токму таа околност ја загрозува непристрасноста на судијата 

во конкретната граѓанска постапка. На релативните причини за изземање судот не 

внимава по службена должност туку само по барање на странките и истите причини 

не се таксативно наведени затоа што е неможно a priori да бидат предвидени. 24 

Пример за релативна причина за изземање на судија на пример е однос на кумство 

меѓу судијата и другата странка, должничко-доверителски однос и слично. 

Заклучни согледувања 

 Правото на непристрасен суд во граѓанската постапка е фундаментално 

процесно право. Ова право претпоставува неутралност и објективност на судиите при 

одлучувањето во конкретен случај. Станува збор за процесно право кое се гарантира 

со сите релевантни меѓународни документи, но и во националните законски 

процесни законодавства. Надворешна гаранција за остварување на ова право е и 

уставниот принцип за независност на судството затоа што судот во граѓанската 

постапка не треба да биде непристрасен само во однос на предметот на спорот туку 

одлуката треба да ја донесе и без никакви притисоци и влијанија од државната 

политичка власт.  

 
24 Triva Siniša i Dika Mihajlo, Građansko parnično procesno pravo (Zagreb: Narodne novine 7. izmijenjeno i 

dopunjeno izdanje, 2004), 228. 
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ПРАВО НА ЖИВОТЕН СТАНДАРД 
 

М-р Мимоза Илиеска 

ВОВЕД 

Секој има право на животен стандард кој му обезбедува здравје и благосостојба, нему и на 

неговото семејство, вклучувајќи ја исхраната, облеката, домувањето и лекарската нега и 

потребната социјална помош, како и правото на осигурување во случај на невработеност, 

болест, попреченост, вдовство, старост и други случаи на губење на средства за издржување 

поради околности независни од неговата волја. 

  

1.Поим и дефинирање на човековите права 

Како резултат на еволуцијата на човековата цел за создавање на хумано и праведно 

општество, во кое човекот како слободно битие ќе ги остварува своите индивидуални и 

колективни права, својствени на неговата човекова природа, се појавува и развива идејата и 

концептот на човековите права и слободи. Развојните цели на идејата за човековите права 

извираат од моралните права и обврски меѓу луѓето кои живеат во едно општествено 

уредување, или меѓу луѓето и политичките авторитети, односно институциите на тоа 

општествено уредување. Се развива до степен да биде сфатена како најопшт систем на 

вредности, прифатен од најголем број државни уредувања и култури, како цивилизациска 

придобивка од развојот на религиските, филозофските и правните учења и теории и, 

воопшто, од развојот на човековата мисла. Денес човековите права својата правна основа и 

концепт ја имаат во меѓународното право, во форма на пишани правни норми и стандарди, 

како и релевантни институции кои ја гарантираат и контролираат нивната примена и 

почитување. Тие се инкорпорирани во националните правни системи на современите држави 

кои треба да го гарантираат и обезбедуваат нивното почитување во секојдневното живеење 

на своите граѓани.  Поимот човекови права и слободи, како основен концепт и базичен 

принцип на современото демократско општество, се појавува веднаш по завршувањето на 

Втората светска војна со формирањето на Организацијата на обединетите нации во 1945 

година и со донесувањето на Универзалната декларација за човековите права во 1948 година.  

„Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви според достоинството и правата. Тие 

се обдарени со разум и свест и треба едни кон други да постапуваат во духот на братството“   
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Во Уставот на РМ овие права и слободи се инкорпорирани во делот II Основни слободи и права 

на човекот и граѓанинот во кој спаѓаат: 1. Граѓанските и политичките слободи и права 2. 

Економските, социјалните и културните права и 3. Гаранциите на основните слободи и права. 

Од друга страна, самата држава се обврзува дека, согласно одредбите на меѓународното право 

и стандарди, во своето практикување на власта ќе гради државни институции кои ќе ја 

гарантираат имплементацијата и заштитата на основните човекови права и слободи, 

овозмозможувајќи им на своите граѓани инструменти и механизми преку кои тие ќе ги 

остваруваат и уживаат овие права и слободи. И самите граѓани, преку форми на здружување 

и формирање во граѓански здруженија, кои претставуваат основни субјекти на цивилното 

или граѓанското општество, имаат право и можност да влијаат и да вршат притисок врз 

државната власт заради остварувањето на основните човекови права и слободи. Постојат 

повеќе дефинирања на човековите права. Човековите права претставуваат збир на принципи 

и норми создадени врз основа на признавањето на човековото достоинство како 

универзална, основна особина на човековата природа, кои имаат за цел обезбедување на 

нивното почитување во односите меѓу луѓето во општеството и меѓу луѓето и политичките 

институции во државата, а сè со цел заштита и развој на човековото достоинство, слобода и 

еднаквост.  „Човековите права претставуваат највисок дострел во развојот на вредносниот 

систем на човекот. Тие претставуваат збир на хуманата димензија на сите претходни учења 

(филозофски, религиозни, правни) и мерило на достигнатиот цивилизациски развој на 

човештвото. Во моментот тие претставуваат најуниверзално (од страна на најголем број 

култури, теории и држави) прифатен систем на вредности кој е многу повеќе од прост збир 

на вредности на составните делови и развојните компоненти“  

 2. Право на животен стандрард   

Правото на животен стандард кој е соодветен на здравјето и благосостојбата за луѓето и за 

нивните семејства, вклучувајќи храна, облека, живеалиште, здравствена заштита и потребни 

социјални услуги е основно човеково право. Исполнувањето на ова  право придонесува за 

запазување на човековото достоинство во права смисла на зборот, а неговото неисполнување 

е навреда за самото општество. Непочитувањето на правото на животен стандард го води 

општеството кон една нова состојба, каде владее сиромаштија која води кон опаѓање на 

самата држава. 

Иако сиромаштијата се смета за историска појава,облиците преку кои таа се манифестира 
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денес,стануваат сё посложени. Оваа сложеност е резултат на многу фактори, вклучително и 

променливата природа на односи меѓу луѓето, односот меѓу општеството и факторите 

процесите на производство, и гледиштето на владите и меѓународните институции како 

Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и Обединетите нации на различните 

димензии на сиромаштијата. Концептот на сиромаштија се развило со текот 

на времето. Сиромаштијата, која што порано се сметаше дека е единствено поврзана со 

приходот, денес се смета за повеќедимензионален концепт којшто произлегува и е тесно 

поврзан со политиката, географијата, историјата, културата и општествените особености. Во 

земјите во развој, сиромаштијата е сеприсутна и се карактеризира соглад, недостаток на земја 

и средства за живот, неефикасни политики на прераспределба, невработеност, неписменост, 

епидемии, недостаток од здравствени услуги и вода безбедна за консумирање.  

Во развиените земји, сиромаштијата се манифестиран облик наопштествена исклученост, 

зголемена невработеност и ниски примања. И во обата случаи, сиромаштијата постои поради 

недостатокот од правичност, еднаквост, човекова безбедност и мир.  

Сиромаштијата значи оскудица на пристап во светотна изобилни можности. Сиромашните 

не се способни да ја изменат својата состојба бидејќи им се ускратени средствата за таква 

способност поради недостаток од политичка слобода, неможност да учествуваат во процесите 

на донесување одлуки, недостаток од лична сигурност, неможност да учествуваат во животот 

на заедницата и изложеноста на закани за одржлива и меѓугенерациска правичност.  

3.Поим и дефинирање на сиромаштијата  

Постојат различни дефиниции за сиромаштијата и нејзините појавни манифестации: 

Од гледна точка на приходот,сиромаштијата го дефинира лицето како сиромашно 

ако, и само ако, нивото на неговите приходи е пониско од дефиниранаталинијана 

сиромаштија. Многу земји утврдија линии на сиромаштијата во однос на приходот 

за да го следат напредокот во намалување на распространетоста на сиромаштијата. 

Пресечната линија на сиромаштија се дефинира од аспект на тоа дали има доволно приход за 

определено количество храна. Според Извештајот за човеков 
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развој на УНДП (ИЧР) (UNDP Human Development Report, HDR)од 1997година, 

„сиромаштијата значи дека се ускратени можностите и изборот коишто се 

најосновни за човековиот развој – да се води долг, здрав, креативен живот и да се 

ужива во пристоен стандард на живеење, слобода,достоинство,самопочит и почит 

кон другите.“  

Индексот за човекова сиромаштија  употребува показатели за најосновните димензии на 

бедата кус живот, недостаток на основно образование инедостаток на пристап до јавни и 

приватни средства,и со тоа се признава дека човековата сиромаштија е повеќе од 

сиромаштија на приходи.  

3.1.Димензии на сиромаштијата 

Појавата на сиромаштијата се сфаќа и искажува различно во зависност од конкретниот 

економски, општествен, културен и политички контекст. Одејќи чекор напред, 

ќе се обидеме сега да ги поврземе зборовите содржани во различни дефиниции за 

сиромаштијата (на пр. правда, ранливост, достоинство, сигурност, можности, итн.) 

со прашањата од реалниот живот, што би помогнало во објаснувањето на различните 

димензии на сиромаштијата.   

Скратување пристап до земја, шуми, вода, како на пример, во руралните 

области, државните закони за шуми не му дозволува на локалното население да прибира 

храна и сточна храна, коишто со право им припаѓаат. Во урбаниот контекст, градот 

ги сака руралните мигранти за работа, но не презема одговорност да им обезбеди жи- 

веалиште, задоволување на здравствените и образовните потреби, туркајќи ги, на тој 

начин, подлабоко во состојба на ранливост на пристапот на заедниците и групите до 

природните ресурси, коишто се од огромно значење за нивната егзистенција и според 

тоа за нивното човеково право да живеат достоинствено.  

Ускратување на храна, образование, здрав живот и живеалиште, како на 
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пример, комерцијализацијата на водата, електричната енергија, училиштата и болничките 

услуги ги крева цените на основните услуги вон досегот на сиромашните, принудувајќи 

ги даги продаваат нивните оскудни средства и да имаат нечовечна егзистенција, којашто на 

крајот им го одзема правото да живеат. 

3.2.Зошто опстојува сиромаштијата 

Владите на северните држави, коишто го контролираат управувањето со светската 

економија, се задоволни со толерирањето и одржувањето на трговијата и финансиските 

структури коишто го концентрираат богатството во индустријализираниот свет и ги 

исклучуваат најсиромашните земји и луѓе да имаат удел во глобалниот просперитет, 

што резултира со нееднаквост меѓу народите од Северот и Југот. Многу интересно 

е тоа што и во развиените и во земјите во развој постои сё поголем јаз меѓу богатите 

Најбогатите 5% од луѓето во светот имаат за 114 пати поголеми приходи во споредба 

со оние на најсиромашните 5%. Приходите на 25-те милиони најбогати Американци се 

еднакви на збирот на приходите на речиси 2 милијарди најсиромашни луѓе во светот. 

Денес, четвртина од луѓето во светот живеат во тешка беда и се ограничени на маргините на 

општеството.   

ЗАКЛУЧОК 

Правото на животен стандард соодветен на здравјето и благосостојбата за него и за неговото 

семејство, вклучувајќи храна, облека, живеалиште, здравствена заштита и потребни 

социјални услуги е загарантирано човеково право. Ова право е потенцирано во 

Универзалната декларација за човекови права во членот 25. За да може да се оствари ова 

право потребно е да се развие општествената свест како кај самото општество така и кај секој 

поединец. Ние имаме морално право и должност да подадеме рака онаму каде тоа е потребно. 

Тоа не смее да се занемари по никоја цена. 

Ке го поставиме прашањето дали можеме да влијаеме на сиромаштијата која во одредени 

делови од светот зема се поголеми размери? Се разбира дека може да се влијае. 
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Доколку економско високо-развиените земји во светот како што е на пример САД или 

најбогатите луѓе се откажат само дел од својот капитал и го пренасочат кон решавање на 

проблемите на сиромашните населенија, ќе има видливи промени. 

Финансирањето на искоренувањето на сиромаштијата би било многу полесно доколку 

меѓународните институции како Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и владите 

на земјите од OECD всушност би одлучиле да ги отпишат постоечките долгови за конкретните 

обврски на владите, со цел да ги канализираат тие финансиски средства кон искоренување 

на сиромаштијата врз основа на локалните општествени барања. Проценетиот трошок 

дополнително би се намалил доколку соодветните земји решат да преземат радикални 

реформи во областа на распределба на богатството и ресурсите и доколку одлучат да дадат 

приоритет на трошењето за развој, наместо на расходите за одбранаи слично. 
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BECOMING SOCIAL: HUMAN RIGHTS IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA 

 

Alexander Johnson 

Introduction 

Social media has taken hold of global audiences since it emerged at the end of the 20th 

century in a way that no other media platforms have previously done. The introduction of 

Myspace in 2001 marked a significant shift in the media landscape, as users now were able 

to control their own media markets, creating the first type of mass social media that would 

later go on to include “microblogs” such as Twitter 1. In the years following, several high 

profile social media platforms have spread worldwide, including Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, Tumblr, and LinkedIn, among others. These platforms 

provide ways for users to share and create experiences and are avenues for discussions to 

happen.  

These platforms are channels for information exchanges between users and sources both 

within and outside their native countries; citizens in Macedonia are no longer bound to just 

their local and national media outlets. Instead, with social media, users have access to global 

networks of communication in the form of media companies (i.e. CNN, BBC) and other 

individuals. This rapid spread of information in the age of social media can be seen as a 

consequence of continued globalization, and its effects are being seen in Macedonia today. 

As recently as 2014, over one third of Macedonian citizens are active on social networks 2. 

With a total population estimated to be just over 2,075,000 3, this would mean that over 

690,000 citizens participate in at least one social media network. A study in 2011 places the 

number of active users on Facebook alone to be just shy of 709,000 4. As new networks are 

introduced, and the concept of social media becomes more regular, this number is likely to 

increase. The most used social media networks in Macedonia stand at a mix of globally 

recognized sites, as well as sites that are more specific to the Balkan region 5. 

 

Human Rights in the Age of Social Media 
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Modern social media platforms have transformed the way in which information pertaining 

to human rights issues, violations, and advocacy are being addressed. Citizens of Macedonia 

no longer must wait for their traditional media sources to report on issues; those who 

witness transgressions, especially ones that violate the fundamental definitions of human 

rights, can easily post photos and captions online that spread throughout the online 

community. When these posts are shared online, the diffusion of information can become 

rapid, superseding that of traditional media sources, such as television, print, and radio.  

Three primary social media platforms have been fundamental in changing the way human 

rights issues are dealt with in Macedonia: Facebook, Twitter, and YouTube. All three of these 

sites are within the top ten most used social media networks in the country 6, and each of 

these platforms has their own affordances that make them unique and useful in changing the 

media landscape of the country.  

Facebook is far and away the most prolific social media platform worldwide; with over 2.2. 

billion active users, it surpasses the next most used social media platform, YouTube, by over 

700 million users 7. Twitter sits much lower on the list at 330 million active users across the 

globe 8. The widespread usage of Facebook gives users a much wider audience than that of 

any other network, which is one reason social media campaigns on Facebook can be more 

successful. Although Twitter may lack in the number of users worldwide, they make up for 

it with a brand built on instantly sharing concise information; media outlets and individuals 

alike are able to share brief tidbits of information rapidly, and the act of “retweeting” diffuses 

the information just as quickly.  

 While Twitter and Facebook are able to host a variety of media types on their 

platforms (i.e. text, photos, videos), YouTube is unique in that it is built specifically to host 

video content. This content cannot be shared with an individual’s network in the same way 

Facebook and Twitter, but unlike other platforms, YouTube does not require an account to 

view most content on the site. Although there are privacy restrictions, videos are generally 

made public to attract viewers.  

 This was the case in October of 2010, when YouTube served as the central platform 

for exposing a corruption scandal within the Macedonian government. The video clip, 
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anonymously published to the site, allegedly showed former president Branko Crvenkovski 

paying 500,000 euros on a “PR strategy aimed at destabilizing the government in 2008 led 

by the opposing party” 9. The clip quickly made the rounds on social media, leading to 

outrage within the country and neighboring Baltic countries.  

 Without YouTube, the publication of a video like this would be incredibly difficult, if 

not impossible, to spread across the country. Television networks would be the most viable 

option for sharing this information, and even then, it is extremely limited in who has access 

to a television at the time in which the information is broadcasted. Traditional print and 

radio networks could only describe the information in the video, limiting its effects. 

Perceiving information visually, especially in a video-based format, gives a stronger 

connection to the information 10. Those who see this video, rather than hear or read a 

description of it, would be more convicted to share it among their social networks.  

 The current media environment in Macedonia only promotes the use of social media 

platforms as a way to spread information. In 2018, Macedonia ranks as the 109th most free 

nation in the world for journalists, meaning that in Norway, the number 1 country on the 

index, journalists enjoy the most freedom 11. Macedonia ranks as one of the lowest in the 

Baltics, second only to Bulgaria. Although its rankings have improved since the VMRO-

DPMNE, the primary right-winged political party of Macedonia, was voted out in 2017, its 

current ranking still reflects the chaotic state that journalists must work in.  

 Issues of censorship and media dishonestly have been prevalent in Macedonia for 

decades, and the country is still marred by these controversies. It is in this current state that 

social media platforms have become a new type of news outlet, with stories being generated 

by those typically unaffiliated with the media sector. Although the government has tried to 

extend its tendencies to censor unflattering information on social media, it is much more 

difficult to censor individual accounts, especially when they can be anonymous and can be 

remade under different usernames.  

 In June of 2011, reports broke on Twitter and small news sites that Macedonian police 

had beaten a young boy to death after the VMRO-DPMNE announced it had won the election 

earlier that day 12. Major news outlets did not report on the story until hours after it broke 
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online. In the days following the beating, outcry and passionate responses increased online, 

making the story a trending topic on talk shows worldwide 13.  

 Protest broke out across the nation, specifically in Skopje, all sparked by a singular 

tweet. One of the primary tools used to organize these protests was Facebook 14, used for its 

ability to reach the widest audience of any social media platform within Macedonia. The 

ability to organize a widespread protest in Skopje, paired with the fact that it avoided being 

censored by the government, proves that social media is changing the landscape of human 

rights awareness within the country. Although some accounts and pages were shut down by 

the Ministry of the Interior 15, Facebook and Twitter ultimately assisted the overall success 

of the protests.  

 

Drawing Comparisons and Moving Forward 

 In terms of rates of media usage and media literacy, Macedonia is behind that of more 

traditionally developed countries. Even with a global average of 42% media penetration, 

Macedonia falls behind most of the main social media consumers worldwide, including the 

United States (71%), the United Kingdom (66%), and Turkey (63%) 16. General trends seen 

in these countries where social media is more widely used can be tentatively applied to 

Macedonia in order be cautious and prepared for what increased social media usage may 

look like in Macedonia.  

 The benefits of an increasingly media literate society outweigh the less than stellar 

side effects. High levels of media usage could be potentially beneficial, especially if there are 

continued cases of human rights violations and police brutality, provided that the 

government allows for a free and open media market. The political scene of 2018 in the 

United States has been partially characterized by a disproportionately high number of cases 

in which police are called on black citizens for doing activities that are mundane in nature, 

such as having a family barbecue at a park 17, selling water 18, and sitting within a Starbucks 

19.  
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 Increased social media usage allows for more people to see these captured moments 

of racially charged discrimination, and often lead to public outcry. Hashtags started by 

activists on Twitter become trending across the country and those who instigated the 

racially charged incidents have often faced considerable backlash 20. Conversations are 

started, and progress can be made by passing policies and increasing education.  

 However, this use of social media is not immune from negative side effects as well. 

The creation and distribution of false news, which is purposefully sensationalized to attract 

viewers and sway political opinions, can drastically harm the media landscape and those 

who fall victim to it. Macedonia is no stranger to the creation of deliberately false news; 

rather, it houses an incredible amount of the false news generated during and after the 2016 

U.S. presidential election 21. Across the world in India, reports have been released citing 

multiple instances where the spreading of false news about specific people being child 

kidnappers led to multiple people being stoned to death 22. As more people gain access to 

credible and reliable information, they also gain access to a world of information which is 

unfounded and dangerous.  

 In the coming years, it will be the responsibility of the Macedonian government to 

ensure social media is being used responsibly by its citizens. The general blasé attitude 

displayed by the mayor of Vales when asked about his citizens’ role in swaying the 2016 U.S. 

presidential election 23 is concerning; it is also a stark reminder that Macedonia’s own 

elections and public affairs can become the target of these social media crusades in the future 

if it is not adequately addressed. This does not, however, constitute a rise in state-owned 

media; rather, Macedonia must find a balance between allowing their citizens to exercise 

free control of their media, while also ensuring that media is used responsibly and safely.  

 

Conclusion 

As Macedonia continues to develop into a modern nation, so will the media habits of its 

citizens. The continued usage of social media platforms in the country has built a network 

between the state, its citizens, and varying news outlets that expediate the exchange of 
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information. Access to information that extends far beyond the physical borders of 

Macedonia open a world of global news and opinions that modernize the nation. 

Social media affords the ability to shine light on human rights offenses much faster than 

traditional news media can. A singular tweet, post, or video can spark a discussion that in 

turn create visible action in society, leading to protests, investigations, and policy changes. 

Macedonia saw this happen on two separate occasions, and as the country continues to 

advance towards being a more globally minded nation, social media will continue to progress 

in the same way.  

It is then the responsibility of the government to ensure that it listens to its citizens via these 

social media networks and responds appropriately and in a timely manner when human 

rights violations are brought to the attention of the public. Citizens should recognize these 

networks as being something more than just a place to share life updates and humorous 

photos; rather, these social media sites can be used as platforms to create visible change 

within society, an important quality both the Macedonian government and its citizens should 

quickly realize. 
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THE EFFECT OF INTERSECTIONAL MARGINALIZATION AND 

DISCRIMINATION ON HUMAN RIGHTS IN HEALTHCARE 
 

Halle Thannickal,  

University of Michigan 2020 

 

Introduction: Existing Macedonian Legislature Regarding Human Rights in Healthcare 

At its separation from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Macedonia underwent a 

period of extensive legal reform, including the implementation of notable healthcare 

legislation [1]. Thereafter, the government continued to affirm the right to health in its laws 

by including various protections for patient rights, health insurance, and mental health 

provisions. Articles 33 and 38 outline the responsibilities of health care institutions and 

health care workers, respectively, including both patient rights and mechanisms for 

protecting patient rights [3]. 

The primary focus of existing Macedonian healthcare legislation is patient rights, but these 

rights are encompassed by the broader and less defined category of human rights. Patient 

rights refer to clear, written policy that all personnel agree to by license or contract upon 

employment. These rights may include patient access to their health information or patient 

volition to refuse treatment. These procedures that are central to care and can clearly be 

outlined, but peripheral solutions to peripheral issues are more difficult to implement and 

enforce. In other words, one of the barriers of advancing human rights in healthcare is the 

inability to clearly articulate where these rights are violated and how to combat these 

violations with legislation, if at all possible. Human rights are violated in more abstruse ways, 

such as in the quality of the care given, which can more easily be concealed due to its 

immeasurable nature.  

Human rights are touched on through Macedonia’s adoption of international standards such 

as the “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or 

Punishment” or “the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women” [1]. Thus, human rights are beginning to be covered in 
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Macedonian legislature through its overlap with patient rights and international standards, 

however, there are still human rights issues that have yet to be addressed. 

 

Marginalization of Minorities and Defining Intersectionality 

 Historically, minorities tend to be marginalized in society and resultantly mistreated 

when receiving health care. Before explicating the concept of intersectionality, it is crucial to 

first recognize the ways that various minorities are marginalized. Groups can be oppressed 

based on being a minority of ethnicity, sexual orientation, gender identity, occupation, and 

more. For the sake of brevity, a few of the most prevalent minorities will be discussed.   

 Marginalization on the basis of ethnicity is a theme many societies, but in Macedonia, 

the neglect of Roma people is perhaps the most pertinent example. Roma suffer from 

marginalization in several respects, notably characterized by high rates of poverty and 

unemployment [2]. These economic factors not only stem from social issues, but also cause 

social issues and enforce disparities. In other words, the lack of employment opportunities 

available to Roma people may be limited to due discrimination by employers, and an 

unemployed-status would make it more difficult for Roma to obtain health insurance, obtain 

pharmaceutical treatments or vaccinations, or purchase nutritious foods. These factors 

compound to yield numerous health concerns, demonstrated in the Roma populations’ 

higher infant mortality rates, shorter life expectancy, and low height, weight, and body mass 

index compared to their Macedonian counterparts [2]. 

Other traditionally marginalized groups are sexual and gender minorities (SGM) as well as 

transgender individuals. Similarly to Roma, SGM and transgender people can find it difficult 

to obtain employment due to prejudice [4]. Thus, these groups are disproportionately 

involved in sex work, a field categorized by violence, disease, and mental health epidemics 

[4]. SGM and transgender people are also uniquely exposed to health issues related to 

sexually transmitted diseases and various forms of cancer, such as cervical, vaginal, and 

penile [5]. These issues are compounded by these patients’ tendency to conceal factors such 

as sexual history or profession from their physicians out of fear of discrimination or harsh 

treatment. Additionally, SGM people face the hurdle of not having same-sex marriage 



34 
 

recognized in Macedonia, which means that same-sex couples do not receive the health 

insurance benefits that opposite-sex couples do.  

A common theme among these minorities of ethnicity (Roma), gender and sexuality (gay, 

lesbian, bisexual, and transgender persons), and occupation (sex work) is their low 

socioeconomic status (SES). A low SES makes it exponentially more difficult to maintain 

optimal health due to a lack of health care, treatments, pharmaceuticals, nutritious foods, 

and more. Additionally, a low SES culminated with preexisting discrimination in health care 

yields worse health outcomes, creating inveterate health care disparities in the population. 

Intersectionality is the concept of multiple identities intersecting to give each individual a 

unique experience engaging in society. Thus, the quality of each individual’s healthcare is 

dependent on their specific intersecting identities, and this can be problematic if a person 

has multiple identities that are traditionally prejudiced against in healthcare. 

Intersectionality amplifies the effects of marginalization and discrimination within 

healthcare institutions. 

Various identities intertwine and have potential to put individuals under multiple layers of 

oppression. Consequently, the solution lies in the task of untangling the discrimination, 

seeing each facet clearly, and combatting it with antagonistic policies to keep healthcare 

institutions accountable. 

 

The Effects of Intersectionality in Healthcare 

As previously discussed, one effect of minority discrimination is the difficulty of finding 

employment. Resultantly, minorities are pushed into low-wage work, poverty, or 

occasionally high-risk work. There is a disproportionate rate of ethnic and sexual orientation 

minorities in sex work, a field that often entails sexual or physical violence, high risk of 

sexually transmitted disease contraction, and high stress levels [4]. All of these health issues 

demand medical attention, yet ironically, these people are unable to obtain proper 

healthcare, if any healthcare at all, due to discrimination. The effects of discrimination 

appearing within patients may include their fear of obtaining care or fear of incarceration 
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due to sharing relevant health information relating to sex work, an illegal form of work in 

Macedonia [6]. The effects of discrimination appearing within healthcare staff may include 

the denial of a patient’s health insurance or harsh treatment by healthcare staff.  

There is a funnel of minority discrimination that leads to health care disparities, and it begins 

with discrimination that increases the number of individuals with a low SES. In addition to 

escalating health issues, low SES and marginalizing intersectionality put more individuals 

into poverty or high-risk work, leading them into a perpetual cycle of harm. They first face 

discrimination that then makes it difficult to obtain health insurance, and if they receive care 

after a dispute, their care has been delayed. A delay in obtaining care could potentially mean 

that a patient was neglected preventive care measures, leaving them with irreversible or 

chronic health conditions. The terminality of their conditions would cause healthcare 

providers to revert to palliative care methods as a desperate last attempt, enforcing the 

notion that these intersectional minorities are second-class civilians in society. 

Intersectional minority status breeds a culmination of physical and mental health issues that 

contribute to a “double whammy” effect, where these health issues not only exist, but persist, 

given the current structure that creates inveterate health care disparities in healthcare 

institutions. For example, a transgender Roma sex worker would experience numerous 

difficulties in obtaining healthcare and could potentially face a new set of obstacles when 

finally stepping into a health care institution. Therefore, this individual’s intersectionality 

makes it extremely difficult to maintain their health and wellbeing and also serves to enforce 

health disparities in their respective identities. 

 

Legislative Propositions for Advancing Human Rights in Macedonian Healthcare 

The issue of intersectional marginalization and discrimination in healthcare is clearly 

complex and perplexing. Since this issue is multifaceted, policy makers can begin to point to 

legislative direction by first entangling the diverse ways patients are oppressed. However, 

solutions that come from different angles of the issue vary in practicality and difficulty. 
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Since the overarching issue of low SES is an agent of diminished health, policy makers can 

trace this phenomenon backwards to identity solutions. In the case of Roma or other ethnic 

minorities, obtaining health insurance is a focal issue. Many Roma lack healthcare due to 

their lack of identification documents and citizenship status. The first Citizenship Law in 

1991 left many Roma without citizenship status, identification, and therefore health care [2]. 

Administrative measures to help Roma obtain identification documents or citizenship could 

help them obtain health insurance and healthcare. Rather casting Roma out as a homogenous 

minority and worsening their marginalization, it would be more beneficial to work at the 

root of the problem, which is addressing Roma’s structural socioeconomic challenges [2]. 

A potential solution for similarly helping SGM obtain health insurance and health care is 

Macedonia’s recognition of same-sex marriage and adoption of family insurance policies. Sex 

workers may neglect to seek healthcare due to fear of incarceration since sex work and 

prostitution is illegal in Macedonia. Since all citizens have the right to health in the republic, 

a potential solution for granting sex workers health care is a pardon in appropriate or 

emergency circumstances. The right to a social worker or other guidance to explore options 

for employment may be a way to divert individuals from entering sex work. 

Under the name of a republic and the Macedonian Constitution, all citizens have been 

granted the right to health regardless of identity or minority status [7]. Thus, more specific 

policies in appropriate institutions need to be established to accomplish the goal of equality 

and health of the nation. To improve the overall population’s health, it is vital to avoid the 

“double whammy” of contracting health problems and then being discouraged from seeking 

care, which instills health disparities in the population. 

The last and least concrete legislative proposition is policy to keep healthcare institutions 

accountable for discrimination and policy that encourages personnel to examine existing 

biases towards minorities. In these statutes, the authors should aim for specificity of 

discrimination and explicate the manifestations of discrimination.  

Human rights issues grow and change as nations do, and a continuous aim to eliminate 

intersectional marginalization and discrimination is essential for creating a just and fair 

nation. To achieve the goal of all human beings having equal opportunities to achieve optimal 
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wellbeing, the government must strive to understand marginalization and discrimination as 

it continues to develop. 
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