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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
Институтот за човекови права е здружение на граѓани кое преку својата работа се залага за промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи. Своите определби ИЧП ги
остварува преку континуирана едукација, анализа и истражување на состојбите, застапување и
организирање стручни дискусии и дискусии за општата јавност. Во изминатиот период ообено
беше истакната потребата од ваквиот ангажман на здруженијата на граѓани, имајќи ги предвид
мноштвото настани кои имаа огромно влијание во сите животни сфери, а особено во сферата на
почитување на човековите права во нашата земја.
Пандемијата на коронавирусот КОВИД-19 предизвика глобална здравствена, економска и социјална криза, која ја затекна Република Северна Македонија (РСМ) во специфични услови на
предизбори, распуштено Собрание и техничка Влада составена од дотогаш владеачката коалиција и опозицијата. Вонредната ситуација предизвикана од заканите од коронавирусот по јавното
здравје и економијата, како и потребата од преземање итни мерки, беа причини техничката Влада
да предложи прогласување на вонредна состојба во нашата земја. Имајќи ја предвид природата и
сериозноста на ситуацијата, очигледно е дека преземените мерки неизбежно навлегоа во правата
и слободите кои се интегрален и неопходен дел од демократското општество.
Овој извештај ја презентира состојбата на човековите права во Република Северна Македонија
низ призмата на работата на Институтот за човекови права и има за цел да ги утврди клучните
аспекти на (не)почитувањето на човековите права во нашата земја.
Оваа година Институтот за човекови права во рамките на своето делување реализираше бројни активности во насока на промовирање, унапредување и заштита на човековите права. Овие
активности се подетално објаснети низ извештајот, така што документот претставува сеопфатен
приказ на најгорливите проблеми при реализацијата на човековите права врз основа на наодите
произлезени од работата на Институтот за човекови права.
Извештајот е поделен на три главни делови. Првиот дел е посветен на спречувањето и заштитата од дискриминација. Во рамки на вториот дел сумирани се главните видувања на Институтот за
човекови прав за човековите права во време на пандемија. Третото поглавје е посветено на програмата за примарна правна помош на Институтот за човекови права. Извештајот содржи и Анекс
во кој е направен преглед на избрани меѓународни и домашни извештаи посветени на состојбата
на човековите права во нашата земја со цел претставување на наодите на некои меѓународни и
национални тела и обезбедување на поширока перспектива.
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ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА – УКИНУВАЊЕ
И НОСЕЊЕ НОВ ЗАКОН
Во мај 2019 година, после долги и сериозни дебати, беше донесен Законот за спречување и заштита од дискриминација во Република Северна Македонија1 (РСМ).
Новиот закон воведе неколку новини проширувајќи ги и основите за
кои граѓаните можат да бараат заштита од дискриминација, вклучувајќи
ги за прв пат сексуалната ориентација и родовиот идентитет, како и
професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација и нејзиниот мандат.
Собранието, во рамки на пропишаната процедура, го усвои Законот на седница одржана на ден
11 март 2019 година.
Во оваа прилика Претседателот Иванов го искористи своето уставно право и одлучи да не го потпише указот за прогласување на Законот, согласно со член 75 од Уставот.
Оттаму, согласно со процедурата, Законот беше вратен на повторно разгледување во Собранието, по што на 16 мај 2019 г. е усвоен во својот неизменет текст. Во меѓувреме, како резултат на
претседателските избори во државата и изборот на нов претседател на Републиката, се создаде
ситуација во која указот на прогласување на Законот, по втор пат, го потпиша новоизбраниот
претседател Пендаровски.
По одлуката на претседателот да не го потпише указот, Законот беше вратен во Собрание и усвоен, по втор пат, повторно со просто мнозинство, односно со 55 гласа „за” од вкупно 101 присутен
пратеник на седницата.
Откако указот за прогласување на Законот беше потпишан од претседателот на Републиката и
Законот беше објавен во Службен весник на РСМ, од страна на претходната Комисија за заштита
од дискриминација беше доставена иницијатива до Уставен суд за поведување постапка за оценување на уставноста на законот.
Во иницијативата, Комисијата, како подносител, наведува дека Законот бил усвоен без потребното уставно мнозинство и истиот не можел да стапи во сила бидејки за негово усвојување биле
потребни најмалку 61 глас, односно апсолутно мнозинство.
На седницата Судот, со мнозинство гласови на уставните судии, одлучи да поведе постапка за
оценување на уставноста и законитоста на Законот за спречување и заштита од дискриминација,
за што беше изготвено Решение У.бр.115/19. 2
1 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 101/2019.
2 Уставен суд на РСМ. (2020). Решение У.бр.115/2019. Преземено од http://ustavensud.mk/?p=18839
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Блупринт групата за реформи во правосудствто, по одлуката на Судот да постапува по иницијативата за оценување на уставноста на Законот за спречување и заштита од дискриминацаија,
објави еден вид реакција и барање. 3
По скоро четири месеци од разгледувањето на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Уставниот суд, на својата 14-та
седница одржана на 14.5.2020 г. одлучуваше по предметот, при што донесе одлука за укинување на
Законот за спречување и заштита од дискриминација.
Одлуката за укинување на овој закон од страна на Уставниот суд беше донесена во специфични услови на прогласена вонредна состојба поради глобалната пандемија од коронавирусот, техничка влада и распуштено собрание. Како резултат на оваа состојба за донесување на нов закон
за заштита и спречување од дискриминација, по спроведувањето на најавените парламентарни
избори, одлучуваше новиот состав на Собранието, што остава временски простор и празнина од
укинувањето на стариот закон и носење на новиот закон.
Тоа што овој закон беше укинат значи дека законот легитимно бил дел од правниот промет на земјата,
и стапиле во сила неговите преодни одредби во кои е пропишано дека со денот на влегувањето во сила
на овој закон, престанува да важи претходниот Закон за спречување и заштита од дискриминација.4
Во ваква една состојба, поради правната празнина направена од укинувањето на Законот за
спречување и заштита од дискриминација и не постоење на важечки Закон за спречување и заштита од дискриминација, од страна на судиите во редовните судови потребна е интензивна примена на Европската конвенција за човекови права, која, со нејзиното ратификување на 10 април
1997г. стана дел од правниот поредок на нашата земја.
Дополнително, имајќи предвид дека забраната на дискриминација е уставна категорија, за чија заштита е надлежен Уставниот суд, ваквата состојба ја нагласува важноста на Уставниот суд во претстојниот период да постапува и да ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална
и политичка припадност. 5
Поради процесот кој му претходеше на составувањето на Собранието, процесот за изгласување на нов
Закон за спречување и заштита од
дискриминација се оддолжи. Здруженијата на граѓани активно апелираа за приоритено донесување на
законот од страна на Собранието.6

!

Новиот Закон за спречување и заштита од
дискриминација7, кој е речиси идентичен со
неговиот претходник, беше донесен во редовна собраниска процедура во октомври 2020 година и беше објавен во Службен весник на ден
30.10.20208 година, кога истиот стапи во сила.

Со новиот закон се потврди проширувањето на основите на дискриминација, додавајќи ги сексуалната ориентација и родов идентитет во опфатот за заштита. Така, член 5 од Законот сега ги опфаќа следниве основи на дискриминација: „раса, боја на кожа, потекло национална или етничка
припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана
3 Блупринт група за реформи во правосудството. (2020, мај 15). Реакција по укинувањето на Законот за спречување и

4
5
6

7
8

заштита од дискриминација. Преземено од: https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/reakcija-po-ukinuvanjeto-na-zakonot-zasprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija
Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 50/2010, 44/2014, 150/2015, 31/2016 и 21/2018 г.
Блупринт-група за реформи во правосудство. (2020). Анализа „Укинување на Законот за спречување и заштита од
дискриминација” Достапна ТУКА.
Блупринт-група за реформи во правосудство. (2020, јули 11). Декларација за приоритетно донесување на Законот
за спречување и заштита од дискриминација. Преземено од https://ihr.org.mk/mk/novosti/deklaracijata-za-prioritenodonesuvanje-na-zakonot-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija
Ibid.
Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 258/2020.
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група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен
статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа“.

!

Во Законот се воведоа сегрегацијата и интерсекциската дискриминација,
како посебен тип, облик на дискриминација. Законот овозможи и укинување
на судските такси за постапки во кои се бара утврдување и заштита од дискриминација со цел зголемување на пристапот до правда на граѓаните.

Се изменија и критериумите за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација кои се прецизираат со Законот, со цел зголемување на стручноста и квалитетот
на нејзините членови. Исто така, се допрецизираат и условите за разрешување на членовите. Комисијата доби проширени надлежности, при што истата ќе делува како Комисија за спречување и
заштита од дискриминација, како целосно финансиски независно тело, слично како Народниот
правобранител. Во однос на Комисијата, вредно е да се напомене дека за времетраењето на укинатиот Закон за спречување и заштита од дискриминација помина една година во која не беше формирана Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, иако Собранието имаше законска обврска да го избере составот на Комисијата и со тоа да овозможи спроведување на Законот и
функционалност на клучниот орган за унапредување на еднаквоста на граѓаните.
Со новиот Закон се скрати рокот за одлучување по претставки, па од 90
дена, како што претходно беше предвидено, сега рокот за одлучување изнесува 60 дена. Во однос на товарот на докажување, старо-новото законско решение предвидува подносителот на претставката9 и тужителот10 да
биде должен да ги изнесе единствено фактите што го прават тврдењето за
дискриминација веројатно, по што товарот на докажување и обврската за
доставување докази преминува на спротивната страна.
Законот исто така ги предвидува туж бите од јавен интерес т.н actio popularis. Во минатото,
можноста за поднесување тужба од страна на здруженија на граѓани, организации итн. со цел за
заштита од дискриминација на едно лице или група на лица, беше условена со давање посебна
согласност за поведување постапка од страна на жртвата/жртвите.
Со Законот за спречување и заштита од дискриминација, покрај доказите пропишани со ЗПП, се
воведе нов доказ, односно можност да се користат и статистички податоци и/или податоци добиени со тестирање ситуација на дискриминација (тестинг).
Теоретски добро поставен, примената на овој закон, кој е едно од клучните
барања и на Европската Унија, треба да го обезбеди принципот на еднаквост,
спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи и граѓаните конечно да добијат подобра, постручна и поефикасна заштита на основните права и слободи.

9 Член 26, Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 258/2020.
10 Член 37, Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 258/2020.
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ЗАШТИТАТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
ПРЕД ДОМАШНИТЕ СУДОВИ
ВО БРОЈКИ
Институтот за човекови права упати Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до сите основни судови во Република Северна Македонија со цел да добиеме одговор на
прашањата колку пред мети за д искриминација има во послед ните 5 год ини по сите основи и
д али се вод и статистика/регистар за д искриминаторските основи врз основа на кои се бара
суд ска заш тита.
На Барањето добивме одговор од 18 основни судови, додека 8 основни судови не доставија одговор во законски пропишаниот рок од 20 дена.
Вкупниот број пристигнати тужби е 147, по кој било од основите за дискриминација во период од 1.1.2015 до 31.6.2020 година во сите судови кои доставија одговор. Вкупниот број решени
предмети изнесува 136. Само 9 предмети останале нерешени и сите се наоѓаат во Основниот
граѓански суд во Скопје.






Предмети за дискриминација 2015 - 2020 година.
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СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Од добиените одговори може да се заклучи дека најголемиот број постапки за дискриминација, по сите основи, се вод ат во големите градови (пред сè во основните судови во Скопје и
Битола). Прашањето што се наметнува е дали луѓето во помалите градови се помалку дискриминирани или не се осмелуваат да покренат постапка за дискриминација од страв да не бидат дополнително стигматизирани, дали не се доволно информирани за можностите и механизмите за
заштита од дискриминација или пак не им веруваат на институциите. Дополнително, процентот
на решени предмети во сите судови пред кои се водела постапка, е висок.
Второ, основните судовите не вод ат посебен регистар/статистика за дискриминаторските
основи (како што се раса, боја на кож а, пол, род , сексуална ориентација, родов идентитет,
припадност на маргинализирана група итн.) врз основа на кои се бара заштита пред суд . Напомнато беше дека бројот и видот на уписниците што се водат во АКМИС -системот, се пропишани
и утврдени согласно со Судскиот деловник, па од таа причина судовите не се обврзани да водат
таков регистар (а согласно со укинатиот и новиот Закон за дискриминација сите институциите се
обврзани да прибираат податоци за основите и областите на дискриминација).
Предметите се заведувани само во одредени области на дискриминација, односно во оддел за
работни спорови, оддел за имотни спорови, спорови од мала вредност, семејни спорови и спорови по платен налог, во одделот за имотни спорови, спорови од мала вредност, семејни спорови и
спорови по платен налог. Во период од 2015/2018 година поднесените тужби по овој основ се заведувани под - основ „ други видови облигациони односи“ со забелешка - дискриминација.
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ПОДНЕСЕНИ ИНИЦИЈАТИВИ
ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
ПРЕД УСТАВНИОТ СУД ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ДИСКРИМИНАЦИЈА
Уставот на Република Северна Македонија, во член 9 го предвидува правото на недискриминација и правото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, како формално различни, но
нераскинливо поврзани концепти. Член 110 од Уставот таксативно ги набројува надлежностите на
Уставниот суд меѓу кои е наведена обврската на Судот да ги штити слободите и правата на човекот
и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверување, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичко здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.
Институтот за човекови права, како здружение на граѓани, се грижи за промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи. Меѓу многуте активности кои Институтот ги
реализира преку своите проекти е и заштитата од дискриминација, препознавање на дејствијата
на дискриминација и нивно превенирање. Досега, Институтот за човекови права има поднесено
две иницијативи пред Уставниот суд на РСМ со цел оспорување на законски од редби кои сод рж ат дискриминаторски елементи кои се во спротивност со Уставот, како највисок правен акт.
Првата иницијатива беше поднесена во 2019 година и со неа се бара поведување постапка за
оценување на уставноста на член 13, во делот “ на маж и ж ена“ и член 100-а, став 5, алинеја 7
од Законот за семејството. 11 Имено, вонбрачната заедница законот ја дефинира како: “Заедница
на ж ивот на маж и жена која не е заснована во согласност со одредбите од овој закон (вонбрачна
заедница) и која траела најмалку една година, и е изедначена со брачната заедница во поглед
на правото на меѓусебно издржување и имотот стекнат за време на траењето на таа заедница.“
Следствено, лицата (парови) од ист пол, кои исто така како и лицата од различен пол живеат подолго од една година во (фактичка) заедница што не е брак, автоматски се исклучени од овие права
врз основа на сексуалната ориентација. Дека оспорениот член 13 од Законот пропишува различен
третман по основ на сексуалната ориентација во однос на остварувањето на меѓусебните имотни
права на паровите што живеат во заедница што не е брак, е очигледно. Останува да се покаже
дека тој различен третман не е во согласност со означените Уставни одредби, гледани заедно со
одредбите од ЕКЧП.12 Од член 40 од Уставот несомнено произлегува дека Уставот не ги дефинира
ниту бракот, ниту семејството, ниту вонбрачната заедница, туку остава правните односи врзани
за овие институти да се уредат со закон. Она што е сигурно, според тоа, е дека Уставот не ги дефинира ни бракот, ни вонбрачната заедница како задница на живот на маж и жена. Од гледиште на
11 Закон за семејството, Службен весник бр. 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012,

38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015.

12 Според член 14 од Европската конвенција за човекови права уживањето на правата и слободите треба да се обезбеди без

никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење,
национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање
или кој и да е друг статус. Идентична одредба е предвидена согласно со член 1 од Протокол бр.12 од Конвенцијата.
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Уставот, според тоа, не е забрането да постои брак помеѓу исти полови, а исто така и вонбрачна
заедница помеѓу исти полови.
Поентата е дека Уставот не налага да постои брак само помеѓу лица од различен пол, како ни вонбрачна заедница само од лица со различен пол. Според тоа, не би било во несогласност со Уставот
и кога според закон би постоел брак помеѓу лица од ист пол, како и вонбрачна заедница помеѓу
лица од ист пол. Доносителот на Законот, следствено, не би можел да го оправда различниот третман од член 13 со повикување на тоа дека Уставот наложил вонбрачна заедница да претставува
само заедница на две лица од различен пол, едноставно затоа што такво нешто Уставот не налага.
Во правната реалност, во член 6 ст.1 од Законот за семејството, е предвидено: “Бракот е со закон
уредена заедница на маж и жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството“. Не треба да се докажува дека не е спорно дека ваквата традиционална
концепција на бракот, за која се одлучил законодавецот, е во целосна согласност со овластувањето од член 40 став 2 од Уставот. Исто така, не е спорно дека и Европскиот суд за човекови права,
во повеќе свои пресуди, јасно укажал дека“... националните власти се во најдобра позиција да ги
оценат и да одговорат на потребите на општеството во оваа сфера, со оглед на тоа што бракот
има длабоко вкоренети социјални и културни конотации што во голема мера се разликуваат од
едно до друго општество.. (..) и дека член 12 од Конвенцијата не ја обврзува државата да им
овозмож и на истополови партнери да склучат брак“ (Schalk and Kopf v. Austria, no.30141/04).
Според тоа, неможноста на истополовите партнери да склучат брак, според нашето право, е чиста
правна ситуација за која не може да се постави какво било прашање за согласност со Уставот, прочитан сам, но и во врска со Конвенцијата и практиката на Судот во Стразбур : - не постои дискриминација, односно нееднаквост на граѓаните пред Уставот и законот ако на истополовите партнери не им
е овозможено да склучат брак. Како што не би било во несогласност со Уставот и кога законодавецот
би се одлучил, ако воопшто се одлучи, да го отвори бракот и за истополови партнери.
Меѓутоа, кога законодавецот веќе се одлучил бракот да биде ексклузивна заедница на маж и
жена, регулирањето на правните последици од заедничкот живот на паровите во заедница што не
е брак (вонбрачна заедница) мора да ги задоволи барањата на принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законот од гледиште на правото на почитување на приватниот и семејниот
живот и еднаков третман во иста ситуација, независно од сексуалната ориентација. Ако истополовите парови немаат право да склучат брак, тоа не значи автоматски дека немаат право на почитување на нивниот семеен живот во истополова заедница, исто како и хетеросексуалните парови во
иста ситуација без дискриминација по основ на сексуалната ориентација. Имено, член 25 од Уставот го гарантира правото на почитување и заштита на приватен и семеен живот, што се совпаѓа со
формулацијата на член 8 од Конвенцијата, исто како што член 9 од Уставот во целина суштински се
совпаѓа со член 14 од Конвенцијата и член 1 од Протоколот бр.12.
Втората иницијатива Институ тот за човекови права ја под несе во октомври 2020 год ина, со
цел поведу вање постапка за оцену вање на член 44 став 2 во д елот „ најд оцна д о 65 год иш на возраст” од Законот за социјална заш тита. 13 Имено, Законот предвидува дека надоместок
заради попреченост може да оствари лице со навршени 26 години и најдоцна до навршени 65
години, а се користи без оглед на старосната возраст на корисникот. Со оваа одредба се врши
дискриминација на лицата по основ на возраст и се повредува правото на недискриминација и
еднаквост на граѓаните предвидено во член 9 од Уставот. Меѓу другото, и Законот за социјална
заштита содржи одредба според која корисникот има право на социјална заштита која се заснова на еднаков и рамноправен третман и се забранува дискриминацијата, меѓу кои основи таксативно е наведена е возраста (член 16).
13 Закон за социјалната заштита, Службен весник бр. 104/2019, 146/2019 и 275/2019.
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Нееднаквиот третман на лицата со попреченост по основ на возраст во оспорената одредба од
Законот, принципиелно го поставува прашањето за нејзината несогласност со член 9 ст. 2 од Уставот, независно од тоа што во став 1 на тој член восраста не е предвидена како дискриминаторска
основа. Неспорно е дека пропишаната одредба од Законот за социјална заштита предвидува различен третман по основ на возраст.
Најпрво треба да се забележи дека ставот 2 на член 44 од Законот, разликува:

•
•

Остварување на правото на надоместок поради попреченост и
Користење на тоа право.

Притоа, остварувањето (поднесување на барање за остварување) е условено со старосна граница од 65 години, додека користењето на така оставрено право нема никакви ограничувања, па
ни поради возраста. Последново нема никаков ефект за елиминирање на различниот третман: не
може да се тврди дека, ете, лицата со попреченост се третираат еднакво во користењето на правото, независно од нивната возраст: - за да го користат надоместокот мора прво да го остварат како
право, ама тоа не може да го направат ако веќе наполниле 65 години. Всушност последниот дел
од член 44 ст.2 за користење на правото е непотребен, затоа што лицето што не може да оствари
право на надоместок не може ни да го користи, а лицето што го остварило, се разбира дека може да
го користи до крајот на животот, затоа што надоместокот се дава за трајна непоправлива состојба
на попреченост (член 44 ст.1). Дури теоретски и да може таа состојба да се поправи, надоместокот
би престанал да се користи кога би престанала попреченоста по основ на правото на надоместок.
Оспорената одредба недвосмислено ги исклучува лицата со навршени 65 години возраст од
можноста да остварат право на надоместок заради попреченост, иако имаат некој вид попреченост предвиден во член 44 ст.1 од Законот поради која тој надоместок се обезбедува, било таа
попреченост да настапила пред или по навршувањето на 65 годишна возраст – ниедно лице со
попреченост не може да поднесе барање за остварување на право на надоместок по навршени
65 години. Компараторот на лицата со попреченост, кои имаат навршено 65 години и повеќе, не
може да остварат право на надоместок заради попреченост, се лицата со попреченост кои се помлади од 65 години и можат да остварат таков надоместок и следствено да го користат до крајот на
животот. Оттука може да се каже дека и едните и другите се во иста ситуација на попреченост, но
се ставени во различна позиција во однос на остварувањето и користењето на правото на надоместок само поради нивната возраст.
Возраста како услов за остварување на правото на надоместок за лица со попреченост од оспорената одредба за прв пат е пропишан токму со овој закон донесен во 2019 година. Надоместок
поради попреченост постоеше и според претходното законодавство, во различен формат – како
надоместок за мобилнст и слепило14 и надоместок за глувост (член 84-б) и никогаш возраста не
била услов за нивното оставрување, туку само, нормално, состојбата на попреченост.
Имајќи го предвид погоренаведеното, останува да видиме како Уставниот суд ќе одлучи по однос
на овие поднесени иницијативи и дали ќе ги има предвид околностите од нашето национално законодавство и практиката на Европскиот суд за човекови права во Стразбур во однос на случаите
во кои детектирана дискриминација, а со тоа и повреда на загарантираните човекови права.

14 Член 84-а, Закон за социјалната заштита, Службен весник бр.79/09 со сите последователни измени и дополнувања,

заклучно со Службен весник бр. 51/18.
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ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО
И ДЕМОКРАТСКИТЕ НАЧЕЛА ВО ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 15
Пандемијата на коронавирусот КОВИД-19 предизвика глобална здравствена, економска и социјална
криза, која ја затекна Република Северна Македонија (РСМ) во специфични услови на предизбори,
распуштено Собрание и техничка влада составена од дотогаш владеачката коалиција и опозицијата.
Вонредната ситуација предизвикана од заканите од коронавирусот по јавното здравје и економијата, како и потребата од преземање итни мерки, беа причини техничката влада да предложи
прогласување на вонредна состојба во нашата земја.
При непостоење на посебен законски акт кој ја регулира вонредната состојба и во услови на распуштено Собрание, согласно со член 125 од Уставот, претседателот на РСМ, на 18 март 2020 година,
за прв пат прогласи вонредна состојба во траење од 30 дена, а по истекот на 30-те дена донесе
одлука за прогласување на нова вонредна состојба во траење од 30 дена.
Со прогласувањето на вонредната состојба се активира член 126 од Уставот15 и член 10 од Законот
за влада16 во кои е предвидено дека при постоење на воена или вонредна состојба, доколку не постои можност за свикување на Собранието, Владата, во согласност со Уставот и со законот, донесува
уредби со законска сила по прашањата во надлежност на Собранието. Ова овластување на Владата
да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба.
Во својата збирка на алатки на земјите членки за почитување на демократијата, владеењето на
правото и човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-1917 , Советот на
Европа нагласува дека е прифатливо, за време на вонредната состојба, владите да добијат општо
овластување да донесуваат уредби со законска сила под услов тие општи овластувања да се со
ограничено времетраење. Со ограничено времетраење потребно е да се и мерките кои се предвидуваат со овие уредби со законска сила. 18
Во вонредната состојба системот на спреги и кочници, односно поделбата на власта на законодавна, извршна и судска, привремено се заменува со концентрација на законодавната и извршната власт во еден орган – владата. Имајќи предвид дека во овој период РСМ има техничка влада,
овластувањата на законодавната и извршната власт поминаа во рацете на привремената влада,
која е ставена во положба да се соочува со предизвиците во обидите да го заштити населението од
причините и последниците на пандемијата
Во услови на недостиг на посебен закон кој би ја регулирал вонредната состојба, правните дејствија, надлежностите и актите кои можат да бидат донесени, Уставот по овие прашања е недоречен.
15 Член 126, Устав на Република Северна Македонија.
16 Член 10, Закон за владата на Република Северна Македонија, Службен весник бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и 140/2018 и бр. 98/2019.

17 Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите-членки, Почитување на демократијата, владеењето на правото и

човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од https://rm.coe.
int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
18 Ibid стр.4
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“

Имено, се поставува прашањето за обемот како и границите
Здруженијата на граѓани изготвиле голем
на протегање на уредбите со
број извештаи во изминатава година, кои се
законска сила кои ги носи влаоднесуваат на прекршувања на правата на
дата, а кои треба да бидат полуѓето во време на пандемија, но и за состојврзани со прогласувањето на
бата на судството, остварувањето на правата
вонредната сотојба и итните
на локално ниво и состојбата со корупацијата.
мерки кои треба да бидат преДополнително, здруженијата на граѓани доземени во таа насока. Советот
ставиле извештаи и до меѓународни тела со
на Европа, исто така, препоцел да информираат за состојбата со остварузнава дека главниот општевањето на човековите права.*
ствен, политички и правен
предизвик со кој се соочуваат
земјите е делотворно да одговорат на оваа криза, истовремено обезбедувајќи дека мерките кои
ги преземаат нема да го поткопаат вистинскиот долгорочен интерес за зачувување на европските
темелни вредности на демократијата, владеењето на правото и човековите права. 19

„

Во повеќе објавени истражувања, релевантни извештаи и упатства се напоменува дека е задолжително да се осигура почитувањето на владеењето на правото и демократските начела кои мора
да преовладуваат во време на вонредни состојби. Така, при носење на било какви мерки неопхно
е почитувањето на начелото на законитост, начелото на пропорционалност, начелото на неопходност и начелото на недискриминација. 20
Начелото на законитост предвидува дека секоја нова уредба со законска сила во вонредната
состојба треба да биде во согласност со Уставот и законот и, да биде подложено на преиспитување
од релевантно тело, во нашиов случај Уставниот суд.
Важно е судиите да можат да ги испитаат најсериозните ограничувања на човековите права воведени со Уредбите со законска сила. Советот на Европа предвидува можност за одложување, забрзување или групно постапување со одредени категории предмети, а прелиминарното судско
овластување, во некои случаи, може да се замени со ex-post судска контрола21

„

“

Во овој период правдата е скоро невозможно да се оствари, со оглед на фактот дека судството е уште повеќе пасивизирано од претходно, особено поради
големиот број на одложени судења. Дигитализацијата е еден начин како да се
надмине оваа состојба, но сепак, сѐ уште нема конкретен план или програма за
да се отпочне ваков процес. Дигитализацијата носи низа предизвици, особено
од аспект на остварување на човековите права и правото на фер и јавно судење.
Како најпроблематични сегменти во процесот на дигитализација беа истакнати заштитата на личните податоци на граѓаните и изведувањето на доказите.*

19 Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите-членки, Почитување на демократијата, владеењето на правото и

човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од https://rm.coe.
int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
20 Види: Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите-членки, Почитување на демократијата, владеењето на
правото и човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од
https://rm.coe.int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21; Обединети нации. (2020). COVID-19 and Human Rights: We are all in
this together (Policy brief). Преземено од https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/
un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf; BiEPAG. (2020). The Western Balkans in Times of the Global Pandemic (Policy
brief). Преземено од https://biepag.eu/wp-content/uploads/2020/04/BiEPAG-Policy-Brief-The-Western-Balkans-in-Times-ofthe-Global-Pandemic.pdf; Kolozova et al. (2020). The State of Democracy in North Macedonia in the Times of the Covid-19
Pandemic (Policy brief). Преземено од http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/The-State-of-Democracy-inNorth-Macedonia-in-the-Times-of-the-Covid-19-Pandemic.pdf
21 Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите членки, Почитување на демократијата, владеењето на правото и
човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од https://rm.coe.
int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
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Начелото на пропорционалност претпоставува носење мерки кои соодветно би ја оствариле
својата легитимна цел. Делувањето во време на криза претпоставува носење брзи одлуки кои, иако
донесени со добра намера, не ја исклучуваат можноста да имаат ненамерни негативни последици.
Поради тоа, пред да се прибегне кон какви било мерки, од владата се очекува да го приспита постоењето на релевантна законска основа и да оцени дали мерките што доведуваат до ограничување
на човековите права и слободи се строго неопходни, наспроти некои помалку строги алтернативи.
Дополнително, иако зголемените ограничувања на определени права можат да бидат целосно
оправдани во време на криза, строгите кривични санкции предизвикуваат загриженост и мора да
подлежат на строга контрола. Исклучителни ситуации не треба да доведуваат до преизразеност
на кривичните средства. Праведна рамнотежа помеѓу присилата и превенцијата е исто така соодветен начин да се одговори на барањата за пропорционалност.
Начелото на неопходност бара итните мерки да мора да можат да ја остварат својата цел со минимално изменување на нормалните правила и постапки на демократско одлучување. 22 Со оглед
на брзиот и непредвидлив развој на кризата, може да бидат потребни релативно широки законодавни делегирања, но во околностите тие треба да се формулираат колку што е можно потесно, за
да се намали евентуалниот потенцијал од злоупотреба. 23
Начелото на недискриминација е многу релевантно во тековниот контекст. При испитувањето
на почитувањето на ова начело се испитува дали со мерките се врши неоправдано дискриминирање помеѓу различни категории лица. 24
Друг многу важен аспект на Уредбите со законска сила е нивното применување на интерсекциски пристап кој претпоставува предвидување на решенија, односно мерки кои ќе ги земат предвид
сите аспекти на потребите на граѓаните.
Во секој случај, владата треба да се погрижи истите да се соодветно искомуницирани до јавноста, со јасно и прецизно образложение за носењето
на релевантните мерки, нивната цел, причините за носење, како и очекуваните последици, со што би се исклучила арбитрерноста на уредбите.
Од сето горенаведено може да се извлече заклучок дека е неопходно Уредбите со законска сила
и мерките кои Владата ги носи, да се законити, пропорционални, неопходни и недискриминаторски, да се со ограничено времетраење и треба да преземаат најмалку наметлив пристап што може
да го заштити здравјето на луѓето.
Во изминатиов период Владата донесе бројни уредби со законска сила кои се однесуваат на заштита на здравјето на луѓето, низа екоеномски мерки, како и уредби кои се однесуваат на продолжено дејство на одредени документи и други дејствија.
Во рамки на истражувањето за тоа дали КОВИД-19 претставува ризик за демократијата, нашата
земја е позиционирана меѓу земјите кои донеле прекумерно рестриктивни мерки како одговор
на пандемијата, кои вклучуваат: непропорционални мерки за полициски час, прекумерно ограничување на движењето и големи казни. 25 Дополнително, во публикацијата посветена на Западен
Балкан во времиња на глобална пандемија, мерките на техничката влада на нашата земја се евалу22 Начелото за неопходност не е директно повикано во контекст на институционалните мерки во вонредна состојба, но

може да се извлече од барањето за пропорционалност и потребата од итни мерки во сферата на човековите права
– види став 71. Венецијанска комисија. (2016). Мислење за нацрт уставниот закон за „ Заштита на нацијата“ на Франција (CDL-AD(2016)006). Преземено од https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)006-e
23 Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите членки, Почитување на демократијата, владеењето на правото и
човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од https://rm.coe.
int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
24 Ст. 182-190. А. и други против Обединетото Кралство (ГС). 3455/05. (ЕСЧП, 19 февруари 2009). https://www.refworld.org/
pdfid/499d4a1b2.pdf
25 Lührmann, A., Edgell, A. B., & Maerz, S. F. (2020). Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk? (Policy brief
No. #23). https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf
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ирани како премногу рестриктивни, честопати без замислен позитивен ефект во борбата против
пандемијата, освен во давање на авторитарен сигнал до населението. 26
Ниските капацитети на здравствениот систем и слабата доверба во односите меѓу граѓаните и
државата, односно менталитетот на граѓаните, се дел од оправдувањата за рестриктивноста на
мерките од страна на релевантните институции27 .
Иако Уредбите со законска сила се носат во насока на справување со причините и последиците на
пандемијата, но при непостоење на никаков надзор од Собранието, се потенцира потребата за надзор
на почитувањето на владеењето на правото и демократските вредности од другите релевантни тела.

„

Граѓаните на локално ниво не ги познаваат доволно своите права и немаат
информации каде и како можат да ги заштитат, па оттука нема ниту многу пријави за прекршување на нивните права на локално ниво. Свесност се
покренува единствено во однос на правото на здрава животна средина, но
сепак граѓаните не се информирани за начинот и механизмите за заштита
на ова право. Дополнително, здравствената заштита е отежната, а на многу
места и недостапна во времето на пандемијата.*

“
“

Тука треба да се нагласи важноста на Уставниот суд како
Во однос на механизмите за заштита и подединствен домашен контролор
дршка беше истакнато дека граѓаните имаат
чија уставна надлежност е заголема недоверба во институциите, поради
штитата на уставноста и закошто и голем број пријавени случаи на прекрнитоста на донесените уредби
шување на правата останале непроцесуирасо законска сила. Во таа насока,
ни. Генерална оценка за работата на инстипокрај неколкуте иницијативи,
туциите е дека станале пасивни и не одговоУставниот суд на РСМ за прв
риле на потребите на граѓаните во време на
пат постапуваше по службена
кризна состојба. Истиот заклучок е даден и
должност, оценувајќи ја уставза работата на Народниот правобранител, кој
носта и законитоста на пет од
остана да работи во сенка, наместо да биде
уредбите со законска сила, при
прва институција за заштита на човековите
што одлучи да поведе постапка
права на граѓаните.*
за оценување на уставноста и
законитоста за три од оспорените уредби. 28 Исто така, Уставниот суд информираше и дека пред Судот се поднесени иницијативи
за оценување на уставноста и законитоста на сите донесени уредби со законска сила, при што истите ќе бидат предмет на разгледување од Судот, на идните седници. Важно е да се напомене дека
секоја интервенција и обид за влијание на одлуките на Уставниот суд значи минирање на единствената власт што е контролор на извршната власт во оваа состојба.

„

Не смее да се занемари и важноста на Народниот правобранител при непропорционалното и
дискриминаторско органичување на човековите права, но и на граѓанските организации кои будно ја следат состојбата со почитувањето на човековите права во услови на вонредна состојба и
оправданоста на уредбите што ги носи Владата.
26 BiEPAG. (2020). The Western Balkans in Times of the Global Pandemic (Policy brief). Преземено од https://biepag.eu/wp-

content/uploads/2020/04/BiEPAG-Policy-Brief-The-Western-Balkans-in-Times-of-the-Global-Pandemic.pdf

27 Kolozova et al. (2020). The State of Democracy in North Macedonia in the Times of the Covid-19 Pandemic (Policy brief). Пре-

земено од http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/The-State-of-Democracy-in-North-Macedonia-in-theTimes-of-the-Covid-19-Pandemic.pdf
28 Повеќе на: Уставен суд. (2020, април 28). Соопштение. Преземено од http://ustavensud.mk/?p=19001
* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ВО ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНИ УСЛОВИ 30
Сите земји потписнички на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) имаат можност врз
основа на Конвенцијата да дерогираат определени обврски кои произлегуваат од конвенцијата
на определено време и под определени услови, односно доколку постои „вонредна состојба“, војна или друга општа опасност која го загрозува животот на граѓаните. 31 Член 15 предвидува материјални и процедурални услови со цел дерогацијата да се смета за допуштена.
Но, дерогацијата не смее да ги вклучи членовите 2 (право на живот), 3 (забрана на тортура), 4(1)
(забрана на ропство и принудна работа), 7 (нема казна без закон), 4 од Протокол 7 (осуда и казна
два пати за истото дело), како и Протокол 13 (особено член 2) и Протокол 6 (особено член 3).
Мерките што се преземени од државата треба да се пропорционални на целта што треба да ја
постигнат. Согласно со Уставот на РСМ „Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да
бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите од Уставот. Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса,
боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.
Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната
на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на
казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.“ 32

!

„

Припадници на ромската етничка заедница беа посочени како едни од
најранливите групи во изминатиов период, со оглед на постојаната маргинализација, исклученост, но и социјалниот статус. Тие се соочуваат со непристапност до вода и струја, но и неможност да купат заштитни маски, што особено ги прави ранливи на вирусот.

“

За време на пандемијата бројот на ЛГБТ лица кои побарале поддршка од
здруженијата на граѓани е зголемен за 50% споредбено со претходните години, а најмногу во делот на психолошката поддршка. Пред 3 месеци е отворена и првата Национална линија за поддршка на ЛГБТ лица, каде за 3
месеци поддршка побарале 30 лица од заедницата. Ограниченото движење
за ЛГБТ лицата придонесува да поминуваат повеќе време во домот, а со тоа
и да се поподложни на насилство.*

30 Заштита на човековите права во вонредни услови. Статија во рамите на проектот „Човекови права за сите”. Институт

за човекови права. Преземено од https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/zashtita-na-chovekovite-prava-vo-vonredni-uslovi

31 Според член 15 „ Дерогирање во случај на вонредна состојба“, оваа можност им стои на располагање во случај на

„војна или некоја друга општа опасност, која го загрозува животот на нацијата.

32 Член 54, Устав на Република Северна Македонија.

* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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Принципот на недискриминација е многу важен во тековниот контекст и според Европската Конвенција за човекови права. При проценка дали мерките за отстапување биле „строго потребни“
според член 15 од Конвенцијата, судот би испитувал и дали мерките дискриминираат неоправдано помеѓу различните категории на лица. Исто така, одредени форми на дискриминација можат
да бидат подведени и под „ деградирачки третман“ кој е пропишан со член 3, а кој член не може да
биде дерогиран во ниту еден случај. Покрај тоа, фактот што не се земени предвид специфичните
потреби на одредени лица кои припаѓаат на понеповолна група на граѓани, може да резултира со
дискриминација. Забраната за дискриминација на тој начин може да повлече обврски да се преземат позитивни мерки за да се постигне суштинска еднаквост. 34

“

„

Голем број жени побарале правна помош во изминатиов период за заштита од семејно насилство. Сепак, голем број одлучуваат да не иницираат постапки за заштита, со оглед на недовербата во институциите. Оттука,
не изненадува фактот што според податоците на институциите бројот на
пријави за семејно насилство не е зголемен, иако во претходните години
постепено се зголемуваше. Жртвите на семејно насилство не добиваат ефикасна заштита, ниту во судските постапки, со оглед на тоа дека голем број
рочишта се откажуваат и не се презакажуваат во кратки временски рокови,
со што се прекршува начелото на итност на овие предмети. Во меѓувреме,
жртвите на семејно насилство остануваат без заштита и со можност насилството да биде повторено. Како резултат на ненавремената реакција од институциите, регистрирани се 4 случаи на фемицид во изминатите 6 месеци.

Жените од руралните средини немаат пристап до здравствена заштита и
повеќекратно им се зголемени обврските во домот. Дополнително, голем дел
од нив се нерегистрирани, неформални работички, поради што не можат да
остварат многу права, од кои меѓу другото и правото на здравствена заштита.*

И покрај фактот што обемот на преземените мерки, како одговор на тековната закана од КОВИД-19 и начинот на кои се применуваат, значително се разликуваат од држава до држава, исклучителните мерки преземени во рамки на борбата против ширењето на вирусот најверојатно
ќе покренат прашања во врска со нивните потенцијални дискриминаторски последици. Поради
нискиот животен стандард, сиромаштијата и неадекватното домување дел од населението се соочува со поголема ранливост, предизвици и ризици во справување со новонастанатата ситуација.

“

„

Центрите за социјална работа со намален капацитет поради работењето
во смени, поради што маргинализираните заедници не можат да го добијат
соодветниот третман. Здружението на граѓани Реактор ги тестирале националните линии за поддршка на различни групи на граѓани и не успеале да
воспостават повик или пак успевале по петто јавување, со што е утврдено апсолутна неефикасност на линиите за поддршка. Заклучокот на здруженијата на
граѓани е дека тие ја преземаат улогата на поддршка на граѓаните во време на
криза поради целосна неефикасност на системот, а сепак не се вклучени во
изготвувањето на мерките за поддршка на граѓаните во време на криза, ниту
во изготвување на програма за надминување на кризата. Како резултат на ова,
мерките за поддршка на граѓаните не ги опфатија најранливите и маргинализирани заедници и се недостапни за најголем дел од овие групи.*

* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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“

На пример, правото на обраПравата на децата се најневидливи во целизование, како што е предвидеот период на кризата, иако им се прекршени
но во Конвенцијата (член 2 од
многу права, особено правото на образование,
Протокол бр. 1) и Европската
правото на видување со родителите, во случај
социјална повелба (член 17), во
кога родителите не живеат заедно, правото да
принцип треба да се обезбеди,
бидат заштитени од насилство и правото да
иако начинот на обезбедување
учествуваат во процесите на донесување одлубара одредена адаптација. Во
ки кои ги засегаат нивните права.*
нашиот случај тоа е следење на
наставата преку онлајн алатки.
Сепак, мора да се посвети особено внимание за да се осигури дека на членовите на ранливите групи им е обезбедено правото
на образование и имаат еднаков пристап до образование, односно до средства и материјали за
следење на таква адаптирана настава. 36

„

Покрај обезбедувањето средства и материјали, потребно е да се обезбедат и соодветни услови
за следење на онлајн настава, како за учениците, така и за наставниците. Наставниците би требало да добијат одредени упатства за онлајн предавање од релевантни извори со конкретни препораки, како и кратки обуки за соодветно користење на онлајн алатките, што значи би се унифицирал начинот на наставата со цел наставниците да добијат можност за ефикасно извршување
на својата должност. Од образовниот процес што се изведува преку користење онлајн настава не
смеат да бидат исклучени лицата со попреченост и ваквиот образовен пристап потребно е да е инклузивен и достапен за сите. 37 Се прават напори за унифицирање на предучилишната и училишната настава38 , но сѐ уште постојат контрадикторности за кои е потребна детална анализа во поглед
на потенцијалните дискриминаторски последици кои би произлегле од преземените мерки.
Одредени форми на дискриминација, кои можат да бидат подведени и под „ деградирачки третман“, се видливи и во рамки на обезбедување соодветно ниво на здравствена заштита за лица лишени од слобода. Ова се однесува на правото на живот (Член 2 од Конвенцијата) и забрана за тортура
и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (Член 3 од Конвенцијата), како и право
на здравствена заштита (Член 11 од ревидираната Европска социјална повелба). 39 Конвенцијата
постојано бара од земјите потписнички да обезбедат соодветно ниво на здравствена заштита за
лицата кои се лишени од слобода. 40 Европскиот комитет за спречување тортура (ЦПТ) издаде Соопштение за начелата во врска со постапувањето со лица лишени од слобода во контекст на панде* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.

36 Медиумите известија дека над 800 ученици од Шуто Оризари, кои посетуваат настава во Основното Училиште „Браќа

37

38

39

40

Рамиз и Хамид“, не следат настава поради немање комјутери и интернет на повеќето деца, со што и самото училиште
не ја спроведува наставата. Државата со тоа што не обезбедила соодветни услови за сите за остварување на правото
на образование го прекршила ова право и предизвикала дискриминација кон оваа група ученици.
Родителите се жалат дека нема инклузија во образовниот процес . Бараат да добијат домашни асистенти. Исто така
нема дидактички материјали во училиштата, ниту пак соодветен обучен наставен кадар. Статистиките покажуваат
дека училиштата бараат да се обезбедат 334 образовни асистенти, што е за 4 пати повеќе од моменталната бројка.
Во 16 скопски основни училишта не подготвиле посебен индивидуален план, а родителите во две од нив одбиле да
ги пратат нивните деца со попреченост да посетуваат настава. Фокус. (2019, декември 3). Децата со попреченост сѐ
уште немаат соодветно образование, реагираат родителите. Преземено од https://fokus.mk/detsata-so-poprechenostse-ushte-nemaat-soodvetno-obrazovanie-reagiraat-roditelite/
Пример: Министерство за труд и социјала. МТСП: Едукативни материјали, игри и активности за деца од 3 до 6 години
на платформата ЕДУИНО. Преземено од http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-edukativni-materijali-igri-iaktivnosti-za-deca-od-3-do-6-godini-na-platformata-eduino.nspx
Точка 3.1. Совет на Европа. 2020. Збирка на алатки за земјите членки, Почитување на демократијата, владеењето на
правото и човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 (SG/Inf(2020)11). Преземено од
https://rm.coe.int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
Види Худобин против Русија бр. 59896/00, 26 октомври 2006; Како што наведе ЦПТ во Соопштението за начела во
врска со постапувањето со лица лишени од слобода во контекст на пандемијата од корона вирус (КОВИД-19), „Несоодветно ниво на здравствена заштита може брзо да доведе до ситуации кои спаѓаат во поимот „нечовечко и понижувачко постапување“
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мијата од КОВИД-1941. Тие се однесуваат на различни места, вклучувајќи и простории за полициско
задржување, казнено поправни установи, центри за задржување мигранти, психијатриски болници
и установи за социјална заштита, како и на разни новоформирани установи или зони каде лицата се
сместуваат во карантин во контекст на пандемијата од КОВИД-19. Нехигиената и супстандардните
услови, недоволната медицинска грижа, неефикасноста на правната помош, се само дел од проблемите кои укажуваат на нехуманиот и несоодветен третман на осудените лица и лицата лишени од
слобода. Оттука, се поставува прашањето какви мерки се преземени во рамки на обезбедувањето на
право на живот и забраната за тортура и нечовечко или понижувачко постапување.

“

„

Најмалку достапни информации има за лицата во затворените институции, кои се особено подложни на вирусот, со оглед на условите во кои се
сместени и лимитираното време кое го поминуваат на отворен простор.
Дополнително е ограничена комуникацијата со надворешниот свет, преку
привремено прекинување на посетите во затворите. Хелсиншкиот комитет
за човекови права извести дека за начинот на кој се остваруваат посетите
единствено имаат информација од Затворот Скопје, кој известил дека посетите на притворените лица се одвиваат поединечно и бесконтактно, во
просторијата за посети на притворени лица, а по секоја посета се врши дезинфекција на просторијата. Додека пак, посетите на осудените лица се забранети, а за комуникација со надворешниот свет обезбедени се два мобилни телефони до кои осудените лица имаат пристап по потреба. Во однос на
децата во малолетничките затвори нема никаква информација за нивната
состојба, ниту како се одвива комуникацијата со надворешниот свет.*

Во насока на дерогирање на конвенцијата, од исклучителна важност е целосна транспарентност на процесот и детално објаснување во врска со потребата, основот, целите, обемот и траењето на вонредната состојба и ограничувањата на одредени права. Притоа, треба да се има
предвид дека пропорционалноста и неопходноста се елементи кои треба да бидат запазени за
целото времетраење на дерогацијата.

„

“

Работните односи и работничките права беа истакнати како една од најкритичните области каде граѓаните бараат најмногу помош од здруженијата
на граѓани, особено во делот на текстилната индустрија. Заштита се бара најчесто од трудовиот инспекторат, кој е посочен како особено активен во овој
период, но и заштита од судовите.*

41 Комитет за превенција на тортура и нечовечко постапување на Советот на Европа. (2020, март 20). COVID-19: Council of

Europe anti-torture Committee issues “Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty”.
Преземено од https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-ofprinciples-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ СЛОБОДАТА
НА ДВИЖ ЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА
ПАНДЕМИЈАТА КОВИД-19 43
Концептот за почитување и превенцијата на човековите права од можни злоупотреби, во себе
повеќе го истакнува моралниот карактер на овие права, отколку нивната правна природа и преточеност во правни норми. Човековите права, како природни и неприкосновени, прокламираат
широко поставени стандарди, со цел, меѓу другото, да ја ограничат моќта на државата и да воспостават баланс меѓу почитувањето на фундаменталните права и слободи и рефлексијата на моќта
на државата преку остварување на нејзините овластувања врз сопствените граѓани.
Овој баланс беше длабоко нарушен со почетокот на пандемијата предизвикана од коронавирусот
(КОВИД-19), којашто засекогаш ја промени перцепцијата за досегашниот живот без ограничувања,
ставајќи ја заштитата на колективното здравје на примарно ниво, на сметка на воведени рестрикции
врз човековите права. Република Северна Македонија не беше исклучок во преземањето мерки со
кои се ограничија одредени човекови права, првенствено тргнувајќи од слободата на движење, правото на изразување, правото на приватен и семеен живот, заштитата на личните податоци и слично.
Слобод ата на движ ење v is-à-v is наметнатите рестрикции за заштита на зд равјето на луѓето
Слободата на движење претставува едно од елементарните човекови права предвидено во многу
меѓународни конвенции, а воедно и еден од постулатите на кои се темели Европската Унија. Слободата на движење ја означува флуктуацијата на луѓето на локално, регионално и меѓународно ниво,
како и можноста за остварување на економски, образовен, социјален и општествен напредок.
Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), во Протокол бр.4, член 2, ја дефинира слободата на движење како право на секое лице кое законски се наоѓа на територијата на една држава
да може слободно да се движи во неа, слободно да го избере своето место на престојување, но
и слободно да ја напушти било која држава, вклучувајќи ја и својата. Бидејќи се работи за релативно право, кое може да се ограничи кога станува збор за заштита на здравјето на луѓето при
прогласена вонредна состојба (како во конкретниов случај во речиси сите држави од Европа, со
исклучок на Шведска), така ЕКЧП предвидува можност за воведување рестрикции и тоа кога тие
се предвидени со закон и претставуваат неопходни мерки во интeрес на националната безбеднот,
одржувањето на јавниот ред, спречувањето кривични дела, заштитата на здравјето или заштитата
на правата и слободите на другите во едно демократско општество.
Коронавирусот ја тестираше (не)подготвеноста на светско ниво на државите да се справат со
здравствената криза, а потоа и со тешката економска криза предизвикана од ограничувања на
слободата на движење.
Прогласувањето на вонредната состојба беше прв чекор кон ограничување на човековите права,
проследено со воведување на уште повеќе рестриктивни мерки со кои се ограничува слободата на
движење во вид на мерки за изолација и карантини, со цел да се заштити јавното здравје.
Во контекст на погоре наведеното, останува да видиме како Европскиот суд
за човекови права во Стразбур ќе цени дали и кои човекови права биле прекршени за време на пандемијата. Сепак, неспорно е дека треба да се воспостави
баланс меѓу заштитата на колективното здравје и почитувањето на човековите права. Остварувањето на едно право не треба да биде на сметка на повреда
на некое друго човеково право.
43 Стефановска, Весна. (2020, септември 4). Импликации врз слободата на движење за време на пандемијата ковид-19.

Блог за човекови права во рамките на проектот “Човекови права за сите”. Преземено од https://www.ihr.org.mk/mk/
platforma/implikacii-vrz-slobodata-na-dvizhenje-za-vreme-na-pandemijata-kovid-19
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ПРОГРАМА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Табела1.
Вкупно пораки за бесплатна правна помош во период од јули до ноември 2020 пристигнати до ИЧП
Основ

Број

Вкупен број пристигнати пораки

119

Прашање што е БПП

57

Работни односи

13

Престој на странец во РСМ

1

Имотно право

7

Судски спорови и постапки

10

Изршување

5

Социјална заштита

13

Семејно право

4

Даночно право

1

Државјанство

2

Услови за секударна правна помош

2

Услови за влез во држава

1

Немање одговор од институции

3

Институтот за човекови права, во период од 5 месеци, доби 119 пораки преку социјалниот медиум Facebook или преку официјалниот меил на Институтот. Од тие пораки речиси половина или
поточно 47% се однесуваа на тоа што претставува бесплатна правна помош. Ова не доведува до
заклучок дека голем дел од населението не е запознаено со можноста за добивање бесплатна
правна помош, кога ќе се соочат со одреден правен проблем. Со промоцијата на Законот за бесплатна правна помош, на денот на европската правда, од страна на Министерството за правда,
може да се очекува дека во иднина граѓаните на Р. Северна Македонија ќе се запознаат со концептот за бесплатна правна помош и ќе се обраќаат до овластените здруженија и правни клиники за
одредени правни прашања.
Од анализа на останатите пристигнати пораки може да се забележи дека најголем дел од
граѓаните побарале примарна правна помош во прашања поврзани со работните односи и социјалната заштита.
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„

“

Пристапот до правда беше истакнат како најсериозен проблем за граѓаните, особено оние од маргинализираните заедници, како и од руралните средини. Граѓаните физички не можат да дојдат до институциите, ниту до организациите кои обезбедуваат бесплатна правна помош и од овие причини се
оневозможени да добијат правно советување, како и да иницираат постапка
за заштита на нивните права. Дополнително, граѓаните не го познаваат Законот за бесплатна правна помош и немаат информација како можат да добијат правна поддршка од регистрираните здруженија на граѓани.*

Во однос на работните односи, ИЧП доби повеќе правни прашања од различни области на трудовото право за кои даде општа правна информација или општ правен совет.
Најголем дел од прашањата од оваа област се однесуваа на лица кои се невработени или кои го
изгубиле своето работно место и за тоа до која институција да се обратат, како невработени лица,
со цел полесно пронаоѓање на работно место.
Најголем дел од прашањата од областа на социјалната заштита се однесуваа на тоа кои се условите за остварување на правото на минимална гарантирана помош и каде може да се оствари
ваквото право. Освен за минимална гарантирана помош, ИЧП доби прашања во однос на тоа кои
се условите за остварување на правото на детски додаток и правото на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице.
ИЧП доби и десет прашања од лица кои се веќе во одредени постапки пред одредени институции
или судови. Прашањата беа за тоа каде може да се пожалат поради однесување на Јавен обвинител, судија, извршител, нотар или адвокат поради кршење на некое нивно право или кои правни
лекови им стојат на располагање во зависност од фазата на постапката во која се наоѓаат.
Наспроти прашањата што претходно беа напомнати, ИЧП исто така доби прашања од лица како
да постапат во случаи кога немаат одговор од одредена институција. Во вакви случаи ИЧП ги советуваше лицата да достават ургенција до истите институции или доколку сакаат да се обратат до
Државниот управен инспекторат кој е надлежен да врши надзор во поглед на навременото, економичното и ефикасното остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во
управната постапка во решавањето на управните работи.

* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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ЗАК ЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Човековите права мора да се централна точка во фокус на државите, како во време на благосостојба, така и во време на криза. Од Извештајот може да заклучиме дека фундаменталните права и
нивната законска рамка се усогласени со европските стандарди и се зајакнати во спроведувањето
и заштитувањето на човековите права, меѓутоа сè уште е потребно систематско и доследно спроведување на сите препораки. Исто така, може да се забележи дека меѓународните, европските и
домашните извештаи идентификуваат слични проблеми во полето на човековите права во РСМ.
Сите извештаи ја коментираа важноста на спроведувањето на Законот за спречување и заштита
од дискриминација, како и неговото усогласување со другите закони и формирањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, со цел систематско решавање и следење на сите
нови и нерешени случаи на дискриминација. Во оваа смисла беше истакната и потребата за дополнително зајакнување на активностите на Народниот правобранител, со цел ефикасно исполнување на новите обврски и постапување по голем број претставки.
Законот за спречување и заштита од дискриминација помина долг пат до неговото конечно донесување, во октомври 2020 година. Процесот низ кој помина за конечно да биде усвоен, вклучувајќи го неговото укинување во време на вонредна состојба и непостоењето на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, направи празнина во време на вонредна состојба, при што
обврската за заштита на граѓаните од дискриминација премина на Уставниот суд и на Народниот
правобранител. Новиот Закон е теоретски добро поставен и примената на овој закон, кој е едно
од клучните барања и на Европската Унија, треба да го обезбеди принципот на еднаквост, спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи и граѓаните конечно да добијат подобра, постручна и поефикасна заштита на нивните основни права и слободи.
Понатаму, во Извештајот се детектирани, на некој начин, вообичаените прекршувања на човековите права. Така, припадниците на ЛГБТИ заедницата секојдневно се соочуваат со предрасуди,
нетолеранција и дискриминација, а припадниците на ромската заедница постојано се жртви на
сегрегација, дискриминација и расизам. Покрај овие прекршувања, детектирана е и потребата за
подобро справување со злосторства од омраза и говор на омраза, како и слободата на изразување, слободата на медиумите и безбедноста на новинарите.
Дополнително, голем фокус е ставен на лицата со попреченост и остварувањето на нивните
права. Извештајот укажува дека се преземаат ефикасни и соодветни мерки, вклучувајќи и еднаква поддршка, со цел лицата со попреченост да постигнат и да одржуваат максимална независност, целосна физичка, ментална, социјална и стручна способност и целосна вклученост и
учество во сите аспекти на животот. Сепак, во изминатите години РСМ помина низ период кога
дел од овие социјални права, утврдени и во Повелбата, беа или запоставувани, или недоволно
унапредувани и развивани. Оттука можеме да заклучиме дека овие лица сè уште се на маргините
на општеството, при што се потребни уште многу мерки, активности и залагања на општествените чинители да се создадат неопходни услови нивното функционирање во секојдневниот живот да се одвива непречено.
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Во однос на бесплатната правна помош, може да заклучиме дека потребна е интензивна јавна
кампања за подигање на свеста на широката јавност во однос на тоа што всушност преставува
бесплатната правна помош и дека правата од работните односи беа од најголем интерес во изминатите пет месеци.

“

Актуелната 2020 година ќе
остане запаметена првенствеВо однос на прашањето кои групи на граѓано по пандемијата предизвини се најпогодени од кризата, беше истакнато
кана од Ковид-19, која во знадека сите маргинализирани групи се соочувачителна мерка влиајеше врз
ат со отежнат пристап до сервиси и поддршка,
функционирањето на целото
но и со зголемена можност за насилство во
општество, а особено врз подомот. Како особено ранливи, во изминатиов
читувањето на човековите
период, беа посочени следните групи: жртслободи и права. Годината
вите на семејно насилство, припадниците на
2020 покажа дека пандемијаромската заедница, лицата во затворените инта, како и сите кризи, има неституции, ЛГБТ лицата, жените од руралните
пропорционално влијание врз
средини, правата на децата и корисниците на
маргинализираните заедници,
дроги, кои имаат отежнат пристап до здравжените, расните, етничките и
ствена заштита и терапија.*
малцинските заедници и луѓето кои живеат во екстремна
сиромаштија. Прогласувањето на вонредната состојба беше прв чекор кон ограничување на човековите права, проследено со воведување на уште повеќе рестриктивни мерки со кои се ограничува слободата на движење во вид на мерки за изолација и карантини, со цел да се заштити јавното здравје. Уставниот суд овие мерки за ограничување на движењето на определена категорија
граѓани ги оцени како неуставни, поради дискриминацијата врз основа на возраст.

„

Имајќи го предвид погоре наведеното може да заклучиме дека почитувањето на човековите права
во нашето општество е ставено на тест со актуелната криза. Комплетната слика за влијанието на
КОВИД-19 врз човековите права ќе може да се направи дури за неколку години, кога мерките преземени од владата несомнено ќе се анализираат во пресудите на Европскиот суд за човекови права.

* Заклучоци од фокус-групи организирани во рамки на прокетот „Човекови прва за сите“ со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права, 19 и 20.10.2020 г.
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Анекс I

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИ
МЕЃУНАРОДНИ И
ДОМАШНИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИ МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРЕГЛЕД НА СЕДМИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА СОЦИЈАЛНА
ПОВЕЛБА, СО ОСВРТ НА ПРАВОТО НА ЛИЦАТА
СО ПОПРЕЧЕНОСТ НА НЕЗАВИСНОСТ
И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА
Европската социјална повелба на Советот на Европа претставува суштинско дополнение
на ЕКЧП со која се гарантираат граѓанските и политичките човекови права. 46 Таа е исклучително значаен инструмент, затоа што при уживањето на овие права постојат најголеми можности за појава на неоправдано разликување врз основа на inter alia попреченост. Од таа причина,
конвенција им наметнува на државите да преземаат ефикасни и соодветни мерки, вклучувајќи и
поддршка со цел лицата со попреченост да постигнат и да одржуваат максимална независност,
целосна физичка, ментална, социјална и стручна способност и целосна вклученост и учество во
сите аспекти на животот.
Анализирајќи ги правата и интересите на човекот и основните слободи што се утврдени со Европската социјална повелба и колку од нив и во кој обем се остваруваат во државава, може да
се констатира дека во најголем број случаи тие се имплементирани, но има уште потреба од доусогласување и утврдување на правата што досега не се уредени и нивно целосно почитување во
практика. Тоа е случај, на пример, и со доуредувањето на правата на лицата со попреченост.
Покрај декларативната определба за формална еднаквост, секоја држава има позитивна
обврска да создаде услови во кои еднаквоста ќе се манифестира и како фактичка еднаквост или еднаквост во реалниот живот. Положбата на лицата со попреченост и почитувањето на нивните социјални, здравствени, образовни и други права, се индикатор за тоа
дали и колку државата успеала во заложбата за еднаквост на нејзините граѓани.47
Фактичката состојба укажува на тоа дека лицата со попреченост во РСМ се судираат со проблеми
во секојдневното живеење. Лицата со попреченост најчесто остануваат непрепознаени како активни чинители во унапредувањето на човековиот, социјалниот и економскиот развој на општеството. Правото на лицата со попреченост на независност и социјална интеграција е опфатено во
чл.15 од Повелбата. 48
Поновата законска регулатива во државава е усогласена со регулативите на ООН и ЕУ и содржи
одредби за антидискриминација.
46 Седмиот извештај за имплементација на Ревидираната европска социјална повелба е подготвен согласно со системот

на известување, усвоен од страна на Комитетот на министри на Советот на Европа и се применува од 31 октомври
2007 година. Содржи релевантни информации и податоци за имплементацијата на преземените обврски на РСМ по
членовите 1, 15, 20 и 24 од Повелбата. Референтниот период на овој Извештај е од 1.1.2015 до 31.12.2018 година.
47 Чл. 54 ст. 3, Устав на Република Северна Македонија: „Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основа на пол, раса, боја на кожа, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба“.
48 Министерство за труд и социјална политика. (2019). Седми извештај за имплементација на ревидираната Европска
социјална повелба. http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/12.5-VII%20Report%20on%20rESC%20-%20N.
Macedonia%20(MKD)%20-.pdf
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Новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација е донесен во октомври 2020 година, па оттука останува единствено да се следи неговата имплементација и примена од сите државни органи, единиците на локалната самоуправа, правните лица со јавни овластувања и сите други
правни и физички лица во повеќе области наведени во законот. Во новиот закон е усогласена и
дефиницијата за лице со попреченост со дефиницијата од Конвенцијата за заштита на лицата со
попреченост. Она што е позитивно да се истакне е фактот дека Владата на РСМ има формирано Национално координативно тело за еднакви права на лицата со попречености49 , во кое партиципираат претставници од националните инвалидски организации, претставници од министерствата
и од институциите надлежни за оваа област.
Дополнително, Законот за вработување на инвалидни лица предвидува специфични афирмативни мерки, како што се даночни олеснувања и ослободување од плаќање социјални придонеси,
при вработување лица со попреченост. Специфичните мерки за поттикнување на вработувњето
на лицата со попреченост се финансираат од Посебниот фонд. Во сферата на вработувањето на
лицата со попречености во изминатиот период се уредија посебните услови за вработување и работење на инвалидни лица. 50 Со цел спроведување на предвидените мерки во Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица51 , донесени се три подзаконски акти, односно правилници со кои подетално се уредени истите, и тоа:

•

Правилник за начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на РМ“ бр.159/18),

•

Правилник за начинот на вршење увид на наменското користење на доделените средства од
Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните
лица („Службен весник на РМ“ бр. 159/18) и

•

Правилник за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице52

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица се доуредува постапката за утврдување на попречености, рокот за донесување на решение во оваа постапка и правото на жалба. Согласно со Законот за вработување на инвалидни лица, од работодавачите се бара да создадат соодветни работни услови и да го прилагодат работното место според
работата, видот и нивото на образование и видот и степенот на инвалидитет на лицето што се
вработува. 53 Сепак, постои пракса кај работодавачите да ги вработуваат лицата со попреченост
поради наведените бенефиции, но откако ќе помине периодот во кој имаат обврска да ги задржат
како вработени, работодавачите често ги одјавуваат и на нивно место вработуваат други вакви
лица. Неопходно е државата да преземе мерки за ваквата пракса, со цел заштита на овие лица.
Во однос на Законот за националната база на под атоци за лица со инвалидност, 54 со овој закон се уредуваат воспоставувањето и функционирањето на националната база на податоци за
49 Влада на Република Северна Македонија. (2018). Национално координативно тело за имплементација на Конвенција-

50

51
52
53

54

та на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија. Преземено од https://vlada.mk/
KoordinativnoTelo/PravaNaLicaSoPoprechenost
Од исклучително значење е доделувањето неповратни средства за вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице, адаптација на работно место и набавка на соодветна опрема, ослободување од даноци и
обезбедување на средства за придонеси и финансиска поддршка во работењето.
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, Службен весник бр. 99/2018.
Службен весник на РМ“ бр. 159/18
Закон за вработување на инвалидни лица, Службен весник бр. 44/2000; 16/2004; 62/2005; 113/2005; 29/2007; 88/2008;
161/2008; 99/2009; 136/2011; 129/2015; 147/2015; 27/2016 и 99/2018). Со овој закон се уредуваат посебните услови за
вработување и работење на лицата со инвалидност, како и условите за основање и работење на трговско друштво за
вработување на инвалидните лица.
Закон за Национална база на податоци за лица со инвалидност, Службен Весник бр. 143/2015.
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лица со попречености, обработка на податоците во базата, користењето на податоците во базата, безбедноста на податоците и надзорот над функционирање на базата. Сепак не постојат официјални бројки и статистика на лица со попреченост во државава.
Во однос на реформата поврзана со категоризација на лицата со посебни потреби, извештајот информира дека Владата на РСМ, во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и граѓанскиот сектор, промовираа македонска верзија од „Меѓународната класификација на здравје и попречености и
нивно функционирање”. Оваа алатка ќе помогне да се промени начинот на кој се гледа и се одговара
на потребите на децата со попреченост и ќе овозможи нивна поголема инклузивност во општеството.
За потребата од менување на досегашниот начин на „категоризација“ на децата, посочи и Комитетот
на ОН за правата на лицата со попреченост во својот извештај, каде, меѓу другото, изрази загриженост за употреба на различни проценки за попреченост и дефиниции во правната рамка на државата,
кои не се во согласност со пристапот кон попреченоста базиран на човековите права. Во текот на
2019 година започна да се спроведува пилотирање на новиот модел на проценка за дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и младинци со попреченост.55 Работата на сите
стручни тела е стандардизирана и во тек е воведување централна електронска база.
Во досегашниот период беа направени вкупно 356 функционални проценки на деца и младинци, од
кои 152 беа во Центрите за функционална проценка, 10 проценки во домашни услови и 194 проценки во училиштата. За целосна имплементација на новиот модел на проценка се предлага стручните
тела за проценка на дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и млади
со попреченост - едно национално тело и девет регионални, да станат составен дел на службата за
ментално здравје на деца и млади при ЈЗУ Здравствен дом Скопје. Постоечките три Комисии се распуштат, по што проценка ќе се врши во новоформираното Одделение за функционална проценка.
Министерството продолжува да развива мрежа од дневни центри како социјални сервисни служби
за деца и адолесценти со попреченост, чија што бројка до денес изнесува вкупно 30 дневни центри
за различни видови на попреченост и каде што својот ден го минуваат околу 500 корисници. Процесот на деинституционализација во 2018 година го имаше својот најголем развој, со усвојувањето на
новата Национална стратегија за деинституционализација 2018-2027 – „Тимјаник” и нејзиниот Акциски план, со кои институционалното живеење почна да доживува трансформација кон социјалните
сервиси во локалната заедница. Со ова почна постепеното напуштање на институционалното живеење и префрлувањето на дел од штитениците во мали групни домови и згрижувачки семејства. 56
Родителите се соочуваат со пречки при запишувањето на своето дете во училиште, со оглед дека
Основните училишта се непристапни за децата со физичка попреченост поради недостиг на пристапни рампи.
Извештајот укажува дека се преземаат ефикасни и соодветни мерки, вклучувајќи и еднаква поддршка со цел лицата со попреченост да постигнат и да одржуваат максимална независност, целосна
физичка, ментална, социјална и стручна способност и целосна вклученост и учество во сите аспекти
на животот. Сепак, во изминатите години РСМ помина низ период кога дел од овие социјални права,
утврдени и во Повелбата, беа или запоставувани или недоволно унапредувани и развивани. Оттука,
може да заклучиме дека дека овие лица сè уште се на маргините на општеството, при што се потребни уште многу мерки, активности и залагања на општествените чинители за да се создадат неопходни услови со кои нивното функционирање во секојдневниот живот би се одвивало непречено.
55 Министерство за здравје. (2019, септември 30). Воведен целосно нов модел за проценка на попреченост – децата и

семејствата добиваат поддршка за достоинствено детство во кое ќе се развиваат и напредуваат. Преземено од http://
zdravstvo.gov.mk/voveden-celosno-nov-model-za-procenka-na-poprechenost-decata-i-semejstvata-dobivaat-poddrshka-zadostoinstveno-detstvo-vo-koe-kje-se-razvivaat-i-napreduvaat/
56 Согласно со Националната стратегија за деинституционализација 2018-2027, бројот на деца и возрасни лица сместени
во шесте резиденцијални социјални установи беше намален за повеќе од 44% - од 482 на 267, до крајот на 2019 година.

30 | Извештај на Институтот за човекови права

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИ МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРЕГЛЕД НА РАМКОВНАТА КОНВЕНЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (РКЗНМ) е усвоена од Советот
на Европа во 1994 година, а нашава држава станува земја потписничка во 1996 година57 ,со што
се обврзува да ги спроведе принципите наведени во Рамковната конвенција низ националните
закони и соодветната политика на Владата. Дополнително, според член 25 од оваа конвенција,
секоја држава има обврска да доставува информации до Генералниот секретар и Комитетот на
министрите за спроведувањето на Рамковната конвенција. 58 Заклучно со 24 јуни 2020 година РСМ
има поминато низ пет круга на набљудување и има поднесено пет извештаи за спроведувањето на
оваа конвенција и за имплементација на препораките на Советодавниот комитет на Рамковната
конвенција за заштита на националните малцинства. 59
Според последното мислење на Советодавниот комитет на РКЗНМ од 2016 година, 60 РСМ доби
четири итни препораки и дванаесет понатамошни препораки во однос на имплементацијата на
конвенцијата. Итните препораки советуваат61 :

•

Да се продолжи градењето на интегрираното општество и избегнувањето на заемно исклучива политика која води кон натамошно образување паралелни општества;

•

Да се зголеми довербата во јавните институции и активно да се воздржуваат од говор на омраза и злосторства од омраза;

•
•

Да се создаде интегриран и мултикултурален образовен систем и
Да продолжи да се применува начелото на правична застапеност и да се промовира делотворното учество на сите припадници на националните малцинства.

Потребата за градење на интегрирано општество се јавува од фактот што државата функционира
преку поделени и одвоени општества, примарно на етничка основа. Со цел „ да иницира активности
и да ги зајакне процесите на комуникација и соработка меѓу заедниците во насока на создавање на
општество во кое секој ќе се чувствува како припадник на едно општество“, Владата, во 2018 година,
ја усвои Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам.
Понатаму, Советодавниот комитет ја критикуваше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бидејќи се воздржувала од изрекување мерки против радиодифузерите во случаите кога
во нивните програми се појавуваа говор на омраза и дискриминација и наместо тоа се потпирала
врз неформални предупредувања со неизвесни резултати. Меѓутоа, во извештајот е истакнато дека,
57 Совет на Европа. РКЗНМ мониторинг - Северна Македонија. Преземено од https://www.coe.int/en/web/minorities/

north-macedonia

58 Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа, февруари 1, 1995, Совет на Европа.
59 Совет на Европа. РКЗНМ мониторинг - Северна Македонија. Преземено од https://www.coe.int/en/web/minorities/

north-macedonia

60 Советодавен комитет на РКЗНМ. (2016). Четврто мислење на Советодавниот комитет за РМ (ACFC/OP/IV(2016)001).

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d23e3

61 Република Северна Македонија. (2020). Извештај на Република Северна Македонија по Петтиот круг на набљудување

на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа (ACFC/SR/V(2020)003).
https://rm.coe.int/5th-sr-north-macedonia-mk/16809edd82.
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според Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) од 2014 година62, ова можност
и‘ била одземена на Агенцијата. Но, со измената на ЗААВМУ во 2018 година, Агенцијата добива моќ да
изрекува парични казни и се зголемува бројот на забранети дискриминаторски основи.
Во однос на образовниот систем, Министерството за образование и наука (МОН), согласно со
Стратегијата за образование за периодот 2018-2025, се залага за подобрување на квалитетот на
образованието, промовирање на интеграција на ученици кои припаѓаат на различни етнички заедници, подобрување на просторните услови за интеграција, запишување на децата на соодветна
возраст на училиште (без оглед на нивното потекло) и обезбедување на стипендии и туторство за
учениците Роми во средните училишта. Понатаму, се залагаат за формирање училишни тимови за
интеграција, се објавуваат јавни повици за реализација на активностите за меѓуетничка интеграција и се зајакнуваат наставните содржини и стандарди за стекнување меѓучовечки, меѓукултурни, општествени и граѓански компетенции.
Последната итна препорака се однесува на начелото на правична застапеност. Во извештајот е истакнато дека Владата на РСМ, согласно со Законот за вработените во јавниот
сектор63, предвидуваа механизам кој налага постапките за вработување да се вршат по мерит-принципот во комбинација со ткн. „позитивна дискриминација”, „па оттука етничката
припадност е само еден од параметрите кој е земен предвид откако кандидатите во постапката за селекција ќе демонстрираат дека се целосно квалификувани за работното место“64.
Со цел проактивно да се справува со нееднаквостите со кои се соочуваат припадниците на националните малцинства, Агенцијата за остварување на правата на заедниците, во 2018 година, изготви нов Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20% од населението во РСМ, направи голем број анализи на состојбата, организираше
форуми, обуки, јавни трибини и конференции на оваа тема и започна со реализација на ИПА проектот “Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заедниците”.
За поддршка за зачувување и развој на културите на националните малцинства постои Управата
за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците уште од 2002 година. Во 2018 година беа донесени измени и дополнувања на Кривичниот законик со кои се инкриминираат делата на криминал од омраза, со што се зголемуваат правните лекови кои ѝ стојат на
располагање на јавноста во борбата против злосторствата од омраза и говорот на омраза.
За да се овозможи соодветно следење колку полицијата се придржува кон професионалните
стандарди, беше избран моделот за надворешен механизам за контрола на работата на полицијата од страна на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, кој започна со работа во декември
2018 година. Исто така, беше формирана и посебна организациона единица кај Народниот правобранител, како механизам за граѓанска контрола.
Понатаму, Законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група, од 2007 година, доби многу позитивни мислења од меѓународните организации и ја олеснува регистрацијата на верските организации на припадниците на национални малцинства. Со измените на Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2018 г.) и со формирањето на непрофитни радија, се
зголемува поддршката за медиумите на малцинските јазици и промовирањето на плуралистичкото медиумско опкружување. Воедно, се обезбедува делотворно спроведување на Законот за употреба на јазиците на централно и локално ниво.
Тоа што може да се види од овој извештај поднесен од РСМ е дека се воведени соодветни
законски решенија за препораките на Советодавниот комитет. Меѓутоа, добри законски
решенија се само првиот чекор, останува да се следи имплементацијата на овие решенија.
62 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Службен весник на РМ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014,

132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 и 27/2019 и „Службен весник на РСМ бр. 42/2020

63 Закон за вработените во јавниот сектор Сл. Весник на РСМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018
64 Ibid.
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АНАЛИЗА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА
ВО ОДНОС НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
Согласно уставните одредби, Народниот правобранител ги штити правата на граѓаните кога им
се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни
овластувања. Законските надлежности определени во Законот за Народниот правобранител65 предвидуваат дека Народниот правобранител ќе презема дејствија и мерки за заштита на начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите
на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби.
Во 2019 година Народниот правобранител постапувал по 60 претставки поднесени од
граѓани поради дискриминација и соодветна и правична застапеност на граѓаните во јавниот сектор.
Народниот правобранител, во 2019 година, констатира дека претставките по однос на дискриминација се намалени, но сепак истакнува дека два пати повеќе се зголемени барањата за заштита од
вознемирување на работното место (мобинг).
Статистички гледано, од 60 претставки поднесени до Народниот правобранител, 25 претставки се поднесени поради вознемирување на работното место, а потоа за заштита од дискриминација по основ на етничка припадност, за што биле поднесени 11 претставки, додека останатите се однесуваат на другите законски основи на дискриминација.66
Најголем дел од поднесените претставки поради вознемирување на работното место се од МВР
и се однесуваат на незаконското прераспоредување со наредби, а не со Решенија за распоредување, прераспоредувања кои траат повеќе од законски предвидениот рок и кои се однесуваат на
прераспоредување на несоодветни работни места кои не ретко се по неколку скалила пониски од
звањата и постојните работни позиции во постојните решенија за распоредување на подносителите на претставките.
Сепак, и покрај утврдените прекршувања на правата на вработените во МВР, а следствено на тоа и
доставените препораки и заклучоци, само во еден случај била прифатена препораката на Народниот правобранител, по што високиот полициски службеник бил поставен на соодветно работно место
со доделување на решение за распоредување кое одговара на неговото звање и работно искуство.
Народниот правобранител, во 2019 година, продолжил со преземање активности по поднесената претставка во однос на наводи за извршена дискриминација по етничка основа при спроведување на процесот на психолошкото тестирање на конкурсите за прием на професионални војници
во составот на Армијата на Република Северна Македонија. По спроведените актвиности, кои оп65 Закон за Народен правобранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 и 35/2018.
66 Народен правобранител на РСМ. (2019). Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапре-

дувањето и заштитата на човековите права. http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf
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фаќале следење на процесот на психолошкото тестирање на конкурсите за прием на професионални војници, Народниот правобранител утврдил дека не постои дискримниација по етничка
основа при спроведување на процесот на психолошкото тестирање. Сепак, поради следење на самиот процес, Народниот правобранител утврдил дека таквиот процес на психолошко тестирање
се базира врз застарена методологија, но истиот не се спроведува компјутерски, при што постои
можност за пристрасност, бидејќи таквиот начин на спроведување на тестирањето не го исклучува човечкиот фактор. Поради тоа Народниот правобранител предложил преземање на мерки во
правец на обезбедување на стандардизирани инструменти за психолошките тестирања, со цел да
се добијат релијабилни и веродостојни податоци од тестирањата, воведување дигитализација на
спроведувањето на тестирањето со цел да се избегне човечкиот фактор при носењето на одлуките и оценка на тестот, а воедно и измена на постојната подзаконска регулатива со која се уредува
спроведувањето на постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал во служба на Армијата. 67 Ваквата препорака била прифатена од Министерството за одбрана.
Народниот правобранител, постапувајќи по претставката поднесена од Здружението „Полио
Плус“ од Скопје за дискриминација по основ на попреченост, утврдил дека правата на лицата со
попреченост им биле повредени во сферата на услужните дејности, односно при постапка на регистрација на возила. Имено, Народниот правобранител, постапувајќи по претставката, утврдил
повреда на правата на лицата со хендикеп, како и повреда во делот на таксативно наведените
дијагнози во член 65 од основниот Закон за јавни патишта од 2008 година, што може да се толкува како дискриминација по основ на ментална и телесна состојба, бидејќи законот предвидува
единствено дијагноза, но не и состојба која може да биде променлива категорија. Поради ваквата
констатација, Народниот правобранител доставил препорака до Министерството за транспорт и
врски да го усогласи текстот на Законот за јавни патишта со Конвенцијата за правата на лицата со
попреченост и исто така препорачал одржување на јавна дебата и состанок со репрезентативните
здруженија кои ги застапуваат лицата со попреченост, а ваквата препорака била прифатена од
Министерството за транспорт и врски.
Од погоре наведеното може да се констатира дека во 2019 година е намелен бројот на претставки по однос на дискриминација до Народниот правобранител, во однос на претходната, 2018 година. Сепак иако ваквиот број е намален, се забележува тренд на зголемување на
преставките поради вознемирување на работно место. Постапувајќи по ваквите преставки,
Народниот правобранител упатил препораки до Минстерството за внатрешни работи и до
Министерството за финансии, кои ваквите пораки ги игнорирале, освен во еден случај во
МВР, што е незначително во однос на бројот на констатирани повреди од страна на Народниот правобранител.
Поради ваквата состојба, Народниот правобранител предлага Министерството за труд и социјална
политика најитно да преземе дејствија за измена на Законот за заштита од вознемирување на работното место, пред сè со прецизирање кое лице може да се јави во својство на посредник во постапката, дефинирање на рокот за поднесување на барање и водење на постапката за посредување, како и
која е улогата на Државниот инспекторат за труд во спроведувањето на законот и друго.

67 Ibid, стр.51
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