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ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 
 

По донесувањето на пресуда или друга одлука од страна на Европскиот суд за 

човекови права (во понатамошниот текст: ЕСЧП), стапува на сила процесот на извршување, 

како задолжителна обврска на државите. Одговорно тело кое го спроведува извршувањето 

е Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП со која раководи 

министерот за правда. Иако, согласно Законот за извршување на одлуките на Европскиот 

суд за човекови права, меѓуресорската комисија мора да заседава најмалку четири пати 

годишно (најмалку еднаш на секои три месеца), изминатава 2016 година Меѓуресорската 

комисија заседавала само еднаш (на 28 март).  

Надзорот над извршувањето на пресудите на ЕСЧП се спроведува преку акциони 

планови и акциони извештаи подготвени од страна на надлежните државни органи во врска 

со секој конкретен предмет или група на предмети. Во нив се објаснети сите мерки кои се 

преземени или е планирано да се преземат за извршување на определена пресуда на ЕСЧП. 

Акциониот план содржи детален преглед на преземените и планираните општи и 

поединечни мерки во насока на извршување на пресудата, анулирање на констатираните 

повреди и спречување на идни слични повреди. Со усвојување на финална резолуција од 

страна на Комитетот на министри, процесот на надзор над извршувањето се смета за 

завршен, а пресудата за извршена. 

Во процесот на извршување постојат два вида на мерки кои се очекува да ги преземе 

државата: индивидуални и општи. Индивидуалните мерки се однесуваат и се насочени 

директно кон апликантот. Со нив треба да се отстранат последиците кои апликантот ги 

трпел како резултат на повредите на Европската конвенција за човекови права (во 

понатамошниот текст: ЕКЧП), констатирани во пресудата на Европскиот суд за човекови 

права и имаат за цел постигнување на „restitutio in integrum“. Индивидуалните мерки може 

да значат обврска на државата да му исплати на апликантот определен паричен износ на име 

правично обесштетување за констатираната повреда на ЕКЧП и/или може да бара 

преземање други мерки од страна на државата, како на пример, повторување на постапката 

за која ЕСЧП констатирал повреда на членот 6 од ЕКЧП, односно повреда на правото на 

правично судење.  

Општите мерки се однесуваат на обврската државата да превенира идни слични или 

исти повреди на ЕКЧП, на пример: законски измени, измени на постојните практики, обуки 

и сл. 
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Андоноски против Република Македонија (16225/08) 
Случајот Андоноски се однесува на конфискувано возило со кое биле пренесувани 

мигранти. Апликантот бил лишен од правото да приговара за неговиот случај и немал увид 

во постапката на конфискација, иако не бил осуден како сторител на никакво кривично дело. 

ЕСЧП констатираше повреда на чл. 1 од Протоколот бр. 1 на ЕКЧП, односно повреда на 

правото на сопственост.  

Според акциониот план поднесен од страна на државата, објавен на веб-страната на 

Комитетот на министри на 1.7.2016 год. во случајот Андоноски против Република 

Македонија се преземени следниве мерки: 

Индивидуални мерки 
ЕСЧП пресудува надомест на материјална штета во висина од 10000 евра за фактички 

претрпената загуба, односно за конфискуваното возило. Преземени се соодветни мерки за 

да се осигура дека апликантот го добил соодветниот надомест за последиците кои ги 

претрпел. 

Општи мерки 
За да се превенираат идни слични повреди на ЕКЧП се преземени следниве општи мерки: 

законски измени, издавање на публикација и спроведување на обуки. 

Министерството за правда ги подготвува амандманите за измени на чл. 418-б од Кривичниот 

законик. Овие амандмани би превенирале автоматска конфискација на возилата со кои се 

криумчарат мигранти и би му овозможиле на судечкиот суд во зависност од околностите на 

случајот да цени дали возилото треба да се одземе или не, наместо тоа да се прави по 

автоматизам.  

Се очекувало амандманите да бидат усвоени од Собранието крајот на 2016 година, но со 

оглед на политичката ситуација, сѐ уште измените не се ставени на дневен ред. 

Веднаш по донесувањето пресудата, таа е преведена на македонски јазик и е објавена на 

веб-страницата на Министерството за правда. Извршена е дисеминација на пресудата и е 

испратена до сите судови, обвинителства, Народниот правобранител, Академијата за судии 

и јавни обвинители и Адвокатската комора. Анализата на предметот е објавена во Билтенот 

кој го издава Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во соработка со Германската 

фондација за меѓународна правна соработка (IRZ). 

Академијата за судии и јавни обвинители организира задолжителни обуки за сите 

обвинители на територијата на РМ за постапување во идни случаи кои се однесуваат на 

наводна полициска бруталност или несоодветно полициско постапување, спротивно на чл. 

3 од ЕКЧП (Забрана на мачење).  

http://www.akademik.mk/wp-content/uploads/2016/04/bilten.pdf
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Здружение на граѓани Радко и Паунковски против Република 

Македонија (74651/01) 

Овој случај се однесува на повреда на правото на слободно здружување. Имено, 

Здружението на граѓани „Радко“ и неговиот претседател Борис Паунковски пред ЕСЧП ја 

оспориле одлуката на Уставниот суд на РМ за распуштање на здружението. Судот пресуди 

поништување на решението и соодветна примена на Законот за здруженија на граѓани и 

фондации. 

Индивидуални мерки 
Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП испратило до жалителите писмено известување во 

кое детално им се укажува на формалните недоследности во нивното поднесено писмено 

барање и пропратната документација за регистрација на здружението во Централниот 

регистар на РМ, во согласност со забелешките на Централниот регистар на РМ врз основа 

на кои регистрацијата на здружението е одбиена. Според најновите информации од Бирото, 

здружението „Радко“ е регистрирано и наскоро се очекува затворање на предметот. 

Општи мерки  
Направена е десиминација на пресудата и донесен е нов Закон за здруженија и фондации 

(2010). 

Атанасов бр. 2 (група на случаи) против Република Македонија 

(41188/06) 
Апликантите се жалеле на повреда на правото на фер судење, утврдено во чл. 6 од 

Конвенцијата. Имено, оваа група на случаи се однесува на неможноста на апликантите да 

ги соочат и вкрстено да ги испрашуваат сведоците кои дале клучни докази врз кои била 

заснована нивната осуда. 

Индивидуални мерки 
- Атанасов (бр.2) 

ЕСЧП на апликантот Атанасов му доделил надомест за претрпена нематеријална 

штета и можност за повторување на кривичната постапка, но тој не побарал 

повторување на постапката. 

- Душко Наумовски 

Согласно националното законодавство, апликантот има право да бара повторување 

на постапката. ЕСЧП смета дека најдобра форма на обесштетување е повторување на 

постапката, но апликантот не го побарал тоа. 

- Илјази 

ЕСЧП му додели на апликанот надомест за претрпена нематеријална штета. 

Апликантот побарал повторно отворање на постапката пред Основниот суд во 

Кочани.  
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Меѓуресорската комисија испратила препорака до Основниот суд во Кочани при 

повторното разгледување и одлучување по предметот да го има предвид 

становиштето на ЕСЧП изразено во параграф 42 од пресудата. 

- Пападакис 

Судот дозволил повторување на постапката. 

- Трампевски 

Дозволено е повторување на постапката, но сѐ уште не е завршена до крај. 

Општи мерки 
Меѓуресорската комисија ѝ препорачува на Комисијата која работи на измени и 

дополнување на Законот за кривична постапка (во понатамошниот текст: ЗКП) да ја има 

предвид пресудата на ЕСЧП Атанасов бр. 2 против РМ, при што да се предвиди дека 

домашна пресуда не смее да се темели во одлучувачки или претежен дел на изјава на сведок 

кој одбраната немала можност усно да го сослуша во контрадикторна постапка. 

Исто така, Меѓуресорската комисија им препорачува на надлежните судови, при повторното 

разгледување и одлучување по предметот, доколку апликантите побараат и е дозволено од 

страна на судот, да го имаат предвид становиштето на ЕСЧП изразено во пресудите. 

Академијата за судии и јавни обвинители организира 3 семинари за судиите кои постапуваат 

по кривичните предмети за примената на чл. 6 од ЕКЧП, со посебен акцент на примената на 

начелата на непосредност и контрадикторност во кривичната постапка. (Трампевски против 

РМ) 

Академијата за судии и јавни обвинители организира обука за пошироко запознавање на 

кривичните судии со принципите на ЕСЧП во однос на чл. 6 од ЕКЧП, во однос на начинот 

на давање на статус на заштитен сведок, неговото сослушување и критериумите на оценка 

на нивното сведочење содржани во пресудата Пападакис против РМ. 

Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП изготви анализа на пресудата во случајот 

Трампевски против РМ и е доставена до сите судии кои постапуваат по кривични предмети. 

Меѓуресорската комисија испрати препорака до апелационите судови да усвојат начелен 

став во врска со примената на чл. 351 од ЗКП, имајќи ги предвид ставовите на ЕСЧП во 

пресудата Трампевски против РМ, како и околностите кои во конкретниот предмет довеле 

до повреда на ЕКЧП.  

Ел-Масри против Република Македонија (39630/09) 
Калед ел-Масри ја тужеше Република Македонија за прекршување на неколку члена од 

ЕКЧП - за нечовечко и понижувачко однесување, за прекршување на правата на слобода и 

сигурност, на приватен и семеен живот, слобода на изразување и правото на правично 

судење. ЕСЧП во 2012 одлучи дека бил прекршен чл. 3 од ЕКЧП, со кој се забранува 
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тортурата, чл. 5, односно правото на слобода и безбедност, чл. 8 - правото на почитување на 

приватниот и семејниот живот и чл. 13 - правото на реална жалба. 

Индивидуални мерки 
На 9-тата седница на Меѓуресорската комисија се дава препорака државата јавно да му се 

извини на Ел-Масри за повредите на неговите права кои се утврдени во пресудата на ЕСЧП. 

Со оглед на тоа дека предметот е застарен повторно да се отвори истрагата, предвидено е 

формирање на ад-хок тело кое ќе ги преиспита фактите во случајот. 

Општи мерки 
Вклучување на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите на правата и 

граѓанинот при Собранието на РМ во преземањето мерки во насока на утврдување на 

моралната одговорност на сите инволвирани, од аспект на критика на етичките принципи на 

засегнатите органи во предметот (ОЈО, МВР и др.) и преземање на одговорност поради 

повредата на принципи од кодекси и стандарди кои ЕСЧП ги прифаќа како свои. 

МВР да изготви план за обука на своите припадници со цел во иднина да се спречи 

настанување на повреди од ваков карактер. 

Митриновски против Република Македонија (6899/12) 
ЕСЧП пресуди дека РМ го прекршила чл. 6 од ЕКЧП кој се однесува на правото на фер 

судење, бидејќи тогашниот претседател на Врховниот суд на РМ се јавува и како иницијатор 

на постапката за дисциплинска одговорност на судијата Митриновски и како член на 

Судскиот совет на РМ кој подоцна одлучил по таа иницијатива и донел одлука за негово 

разрешување. 

Индивидуални мерки 
Меѓуресорската комисија му препорача на Судскиот совет на РМ да постапи по предлогот 

за повторување на постапката за разрешување, поднесен од страна на жалителот и притоа 

да ги има предвид ставовите на ЕСЧП изречени во параграф 59 од пресудата, како и да ја 

повтори постапката во делот кој се однесува на констатираната повреда на чл. 6 од ЕКЧП, 

односно отсуство на непристрасност при одлучувањето. После оваа препорака, беше 

дозволено повторување на постапката која постапка сѐ уште е во тек. 

Настеска против Република Македонија (23152/05) и Атанасов 

против Република Македонија (22745/06) 
Во овие случаи, ЕСЧП констатираше кршење на член 6 од ЕКЧП, во однос правото на 

судење во разумен рок и принципот на еднаквост на оружјето. 
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Индивидуални мерки 
На апликантите им е овозможено повторување на постапката доколку го побараат тоа и им 

е исплатен надомест за претрпена нематеријална штета. 

Општи мерки 
Врховниот суд на РМ одржа средба со претставници на апелационите судови на која беа 

дадени насоки за начинот на постапување на пониските судови и примената на релевантните 

одредби од ЗКП, во линија на барањата на ЕСЧП во пресудите Настеска против Република 

Македонија (23152/05) и Атанасов против Република Македонија (22745/06), а во функција 

на превенирање идни слични повреди на ЕКЧП. 

Академијата за судии и јавни обвинители одржала конференција на тема еднаквост на 

оружјата од аспект на чл. 6 од ЕКЧП на која присуствувале и двајца судии од ЕСЧП. На 

конференцијата, меѓудругото, се анализирале и споменатите случаи и принципот еднаквост 

на оружјето. 

Наумоски против Република Македонија (25248/05) 
ЕСЧП во оваа пресуда досуди повреда на правото на контрадикторност во постапката. 

Имено, на апликантот му било скратено правото да биде информиран или да даде одговор 

на поднесоците на другата страна. Исто така, се досудува и повреда на правото на судење 

во разумен рок, односно на повреда на чл. 6 од ЕКЧП. 

Индивидуални мерки  
Повторување на судската постапка и исплатен надомест за претрпена нематеријална штета. 

Општи мерки 
Меѓуресорската комисија ѝ препорачува на Академијата за судии и јавни обвинители да 

организира и одржи тематско советување наменето за судиите од апелационите судии на 

кое би се потенцирала потребата од повторување на домашните кривични, парнични и 

управни постапки по добиени пресуди од ЕСЧП во кои е констатирана повреда.  

Му се препорачува на Врховниот суд на РМ да усвои заклучок во врска со примените на 

одредбата од чл. 248 од Законот за парнична постапка (во понатамошниот текст: ЗПП), а во 

светло на ставовите на ЕСЧП во пресудата, со цел превенирање на идни случаи или исти 

повреди на ЕКЧП и да го достави до сите основни и апелациони судови кои постапуваат по 

одредбите на ЗПП. 

Меѓуресорската комисија му препорачува на Министерството за правда да предложи 

измени на чл. 248 од Законот за парнична постапка во светло на ставовите изразени во 

пресудата Наумоски против РМ, со цел превенирање на идни исти или слични повреди на 

ЕКЧП. Предложените измени на ЗПП од неодамна се стапени во сила. 
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Петреска против Република Македонија (16912/08) 
Случајот Петреска се однесува на повреда на правото на жалителот за фер судење во 

разумен рок, содржано во чл. 6 од ЕКЧП. 

Индивидуални мерки  
На апликантот му е исплатен соодветен паричен надомест за претрпената штета. 

Општи мерки 
Општите мерки се насочени кон превенција и спречување на идни слични случаи на 

прекувремено траење на судските постапки и се извршени со групата на случаи Атанасовиќ. 

Митров против Република Македонија 
Во овој случај, ЕСЧП пресуди дека домашниот суд не бил непристрасен, односно повреда 

на чл. 6 од ЕКЧП. 

Индивидуални мерки  
На апликантот му е исплатен надомест за претрпена нематеријална штета Исто така, ЕСЧП 

смета дека повторување на судската постапка е најдобар начин за отстранување на сторената 

повреда и посочува дека Законот за кривична постапка предвидува можност за повторување 

на домашните судски постапки кога ЕСЧП заклучил дека пресудата била во спротивност со 

основните права и слободи. 

Општи мерки 
Академијата за судии и јавни обвинители одржа обука за судиите во домашните судови за 

подигнување на свеста за непристрасноста и етиката на судиите. 

Направена е анализа на пресудата и нејзина дисеминација за да се осигури дека сите судии 

и правни експерти се свесни за наодите на ЕСЧП во случајот Митров против Република 

Македонија. 

 

НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК 
Имајќи ја предвид актуелната состојба, остануваат отворени неколку прашања: Кој ќе сноси 

одговорност за прекршувањето на законските одредби и за фактот што Меѓуресорската 

комисија не се состанала дури од март 2016 година? Кој ќе го спроведува извршувањето на 

одлуките на ЕСЧП кога Меѓуресорската комисија е нефункционална? Зошто постапките на 

извршување понекогаш се одвиваат во неразумен рок? 

 

 


