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Вовед

Европската конвенција за човекови права (Конвенцијата) беше 
напишана во 1950 година. Конвенцијата беше родена во нејзиното 
време, како непосреден резултат на Втората светска војна. Таа 

ја извлече горчливата лекција научена во сите војни, а најмногу од сè во таа 
војна - дека секој човечки конфликт може да биде избегнат само ако човечките 
односи се засновани врз еднаквост и достоинство, и дека државите можат да 
се надеваат дека ќе бидат стабилни на долг рок само ако тие ги почитуваат 
еднаквоста и достоинството на нивните заедници и на нивните народи. 

65 години потоа, значењето на основната група права и слободи 
загарантирани со Конвенцијата сè уште важи. Сепак, за Конвенцијата да ги 
обезбеди нејзините заштитни гаранции за сите, од најголема важност е нејзината 
доследна примена, особено со оглед дека 47 држави-членки на Конвенцијата 
имаат различни правни системи и методи на нејзина имплементација. Првиот 
начин за сите да народи преземат нешто за да ги спроведат Конвенциските 
права е преку националните судови.

Националните судови честопати се во подобра позиција да проценат 
дали настанала повреда на Конвенциското право, во светлина на доказите 
кои тие непосредно ги изведуваат, и на нивното познавање на домашното 
право, како и на културните, социо-економските и културните контексти на 
определена држава-членка. Улогата на Европскиот суд е да преиспита дали 
одлуките донесени од страна на националните власти се компатибилни со 
Конвенцијата, притоа имајќи должно внимание кон просторот за процена на 
државите [margin of appreciation] во однос на тоа како да се примени и спроведе 
Конвенцијата, во зависност од околностите на случајот и на конкретните права 
и слободи кои се инволвирани. 

Постигнувањето подобар стандард на спроведување на Конвенцијата на 
национално ниво беше континуиран приоритет и тема за дебата во последните 
години. Оваа дискусија за првпат беше иницирана на конференцијата во 
Интерлакен во 2010, и истата беше проследена со Брајтонската декларација во 
2012 година, Бриселската декларација во 2015 година и неодамна претставената 
нацрт-Копенхагенска декларација. 

Сепак, ефективното национално спроведување на Конвенцијата зависи 
од општото знаење и разбирање на Конвенциските права и од запознаеноста 
со јуриспруденцијата на Судот. Само националните судии се во состојба да 



6 Кон поефективно национално спроведување на Европската конвенција за човекови права 

ги направат практично применливи заштитените права на национално ниво 
доколку тие се запознаени со и ја разбираат судската пракса на Судот. Така и 
на четвртиот Регионален форум за владеење на правото одржан во Тирана во 
2017, беше обзнанета идејата за креирање на прирачник или водич за примена 
на Конвенциската судска пракса во домашните пресуди. 

Регионалниот форум за владеење на правото се одржува еднаш годишно 
од страна на AIRE Центарот и Civil Rights Defenders [Бранители на граѓанските  
права] и е собирно место за сегашните и поранешните судии од Судот во 
Стразбур, претставниците на највисоките судови и на судските совети од 
целиот регион, директорите на институциите за обука во правосудството, Вла-
дините агенти пред Судот во Стразбур, правните експерти и претставниците на 
заедницата на невладините организации.

Форумот беше воспоставен во 2014 година по разговор со двајца судии 
во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, кои зборуваа за нивните 
предмети во Стразбур во тоа време, и заеднички признаа дека постојат бројни 
предизвици со кои се соочуваат земјите во регионот кога станува збор за 
правилната примена на Конвенцијата.

Така идејата за одржување на овие форуми настана со оглед дека преку 
поддржување и помагање на регионалната соработка и дијалог би можеле да 
се споделат најдобрите практики и лекции, нешто што е истовремено како 
потребно така и пожелно со цел да се надминат заедничките предизвици. 

Создавањето на овој водич беше природно проширување на одржаните 
дискусии и на заклучоците произлезени во текот на форумите. Ние собираме 
учесници од Југоисточна Европа и затоа, со оваа публикација имаме за цел да ги 
адресираме посебните предизвици со кои тие се соочуваат при спроведувањето 
на Конвенцијата.

Водичот има четири дела кои ги покриваат (i) краткиот вовед и преглед во 
ЕКЧП, (ii) клучните концепти на ЕКЧП, (iii) поглед во системот за покренување 
предмети пред ЕСЧП и патот на една апликација низ системот на Стразбур, 
и конечно (iv) подлабинско согледување на принципите и упатствата за 
примена на судкската пракса на ЕСЧП при донесувањето на домашните судски 
одлуки. Се  надеваме дека оваа публикација ќе ги надополни другите тематски 
публикации за членовите и судската пракса на ЕСЧП. 

Очекуваме и натаму да го развиваме овој водич во соработка со судовите 
и институциите за обука во правосудството во регионот, и и понатаму ќе се 
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консултираме за тоа како најдобро истиот може да се прошири, со можност 
да се креираат натамошни практични алатки за судиите и другите авторитети. 

март 2018

Билјана Брејтвејт Катарина Херби
[Biljana Braithwaite] [Catharina Harby]
Програмска менаџерка за западен Балкан, Виша правна консултантка,
AIRE Центар AIRE Центар
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Глава 1 
Краток вовед во и преглед на ЕКЧП

I. Генеза и реформа

Европската конвенција за човековите права беше потпишана1 во 
Рим на 4 Ноември 1950, во периодот по Втората светска војна и 
стапи во сила на 3 септември 1953. Тоа е првата и можеби најваж-

ната конвенција на Советот на Европа, меѓународна организација која што мо-
ментално се состои од 47 држави- членки (од кои 28 држави се исто така членки 
на Европската Унија) што беше креирана со цел да ги обедини нејзините членки 
по војната. Следствено на тоа, Конвенцијата беше замислена како одговор на 
злосторствата извршени во текот на Втората светска војна; документ кој ја обе-
збедува мошне потребната рамка за заштита на фундаменталните права и сло-
боди на меѓународно ниво. Таа беше изум на полето на меѓународното право со 
тоа што таа им го призна изворното право на поединците да преземаат правно 
дејство на меѓународно ниво тогаш кога ќе потфрлат сите домашни лекови.2 

Од нејзиното стапување во сила, беа усвоени неколку протоколи, но 
сепак не сите тие беа ратификувани од сите држави- договорнички. Некои од 
нив воведоа дополнителни права, додека други се однесуваа на процедурални 
прашања. Беа реализирани две главни реформи во текстот, и двете насочени 
кон адресирање на зголемениот број предмети на Судот, и тоа: (i) Протоколот 
број 11, усвоен во 1994 година, најпрво го воспоставува новиот единствен 
Суд кој ги замени првично формираниот Суд со неполно работно време и 
Европската комисија за човекови права. Одлуките на Комисијата претставуваат 
дел од судската практика на Судот и се сè уште важечки и денес, освен ако 
последователната судска пракса не ги измени нивните наоди; (ii) Протоколот 

1 Конвенцијата првично беше потпишана од 12 од вкупно 15 држави кои беа членки на Советот на Европа 

во тоа време. Потпишувањето и ратификацијата на Конвенцијата е предуслов за пристапување во Сове-

тот на Европа и сите нејзини сегашни членки ја потпишаа и ратификуваа.

2 Треба да се забележи дека повеќе години правото на индивидуална „петиција“ (со Протоколот 11 тер-

минот „петиција“ се претвори во „апликација“) беше факултативно: надлежноста на Судот за испиту-

вање на жалбите од страна на поединци или невладини организации беше предмет на услов дека засег-

натата држава изјавила дека ја прифаќа таквата надлежност. Бидејќи со Протоколот 11, надлежноста 

на Судот, како што е предвидено во членот 34 од Конвенцијата, стана задолжителна (види Explanatory 

Report to Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

restructuring the control machinery established thereby, став 85).



10 Кон поефективно национално спроведување на Европската конвенција за човекови права 

бр. 14 беше усвоен во 2009 година како начин да се воведат понатамошни 
итни процедурални промени. Тие повеќе се однесуваa на „функционирањето 
отколку на структурата на Судот“3 и имаа за цел намалување на времето 
поминато во Судот за немериторни или повторувачки апликации така што тој 
да се концентрира на најважните случаи кои бараат темелно разгледување.”4,5.

Во моментов, се усвоени уште два протоколи за коишто се чека да стапат 
во сила, и тоа: Протоколот број 15, кој, меѓу другото, воведува експлицитно 
упатување на принципот на супсидијарност и на доктрината за просторот за 
проценка, 6 како и некои промени во врска со критериумите за допуштеност 
7; и Протоколот бр. 16, таканаречен „Протокол за дијалог“8 кој има за цел да 
го олесни дијалогот помеѓу ЕСЧП и домашните судови со посредство на 
советодавните мислења.9 

II. Природа на правата загарантирани со Конвенцијата

Конвенцијата, вклучувајќи ги и нејзините Протоколи, ги штити претежно 
граѓанските и политичките права, ставајќи помалку акцент на економските, 
социјалните или културните права10. Заштитата на имотот, правото на 

3 Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, amending the control system of the Convention, став 35.

4 Id. ставови 35-37 и 79.

5 Главните промени вклучуваат воведување на формирање на формација на судија-поединец (член 27), 

проширување на надлежностите на Комитетот од тројца судии (член 28), нов критериум за допуштеност 

во членот 35 (3) б, како и можноста за постигнување пријателски населувања во која било фаза од по-

стапката (член 39).

6 Види Глава 2.V.

7 Скратување од шест на четири месеци на рокот во рамките на кој треба да се поднесе апликација  до Су-

дот, и изменување на критериумот за допуштеност „незначителна  штета или неповолност“ (види Глава 

3.II.i.).

8 Dean Spielmann, Меѓународна конференција „Примена на Европската конвенција за човекови права и 

основни слободи на национално ниво и улогата на националните судии», 24-25 октомври 2014 година, 

воведно обраќање.

9 Види Глава 3.II.ii.

10 Социјалните и економските права главно се заштитени во рамките на Европската социјална повелба од 

1961 година или ревидираната Европска социјална повелба од 1996 година, која треба постепено да ја 

замени Повелбата од 1961 година. Усогласеноста со правата утврдени во двете повелби е предмет на над-

зорен, наместо судски механизам. Сепак, квазисудскиот систем на колективни жалби постои за земјите 

кои го ратификуваа Дополнителниот протокол од 1995 година кон Европската социјална повелба. Сите 

земји од западниот Балкан кои се членки на Советот на Европа ја ратификуваа Европската социјална 
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образование и одредбата која гарантира еднаквост меѓу брачните другари се 
неколкуте исклучоци од таквите права заштитени директно преку соодветна 
одредба во текстот на Конвенцијата. Сепак, Судот нагласи дека не постои тесна 
поделба која ја одделува сферата на социјалните и економските права од областа 
опфатена со Конвенцијата, бидејќи многу од граѓанските и политичките права 
што ги штити имаат импликации од социјална или економска природа. (Airey 
v. Ireland11).

Така, Судот развил тело на судска практика, преку коешто им дал 
индиректна заштита на одредени социјални и економски права, а тоа Судот 
го стори преку толкување на различни членови од Конвенцијата и/или 
признавање на извесни позитивни обврски на државите. Примери за некои 
аспекти на таквите права што ги разгледува Судот се: пристапот до здравствена 
заштита12, правичните работни услови13, прашањата поврзани со правото на 
домување14, правото на колективно преговарање со работодавачот15, заштитата 
на придонесите за социјално осигурување.16 17

повелба од 1996 година, но не и Дополнителниот протокол од 1995 година. Одредени културни права 

се заштитени со посебните договори усвоени од страна на државите-членки на Советот на Европа (на 

пример, Европската повелба за регионалните или малцинските јазици).

11  Airey v. Ireland, пресуда од 9 октомври 1979, апликација бр. 6289/73, став 26.

12 Види, на пример, Panaitescu v. Romania, пресуда од 10 април 2012, апликација бр. 30909/06 (врз основа на 

член 2) и D. v. The United Kingdom, пресуда од 2 мај 1997, апликација бр. 30240/96 (врз основа на член 3).

13 Види, на пример, Siliadin v. France, пресуда од 26 јули 2005, апликација бр. 73316/01 и Chowdury и Others 

v. Greece, пресуда од 30 март 2017, апликација бр. 21884/15 (врз основа на членот 4).

14 Види, на пример, Connors v. United Kingdom, пресуда од 27 мај 2004 година, апликација бр. 66746/01, 

став 81-95 во врска со присилните иселувања (врз основа на членот 8); Fadeyeva v. Russia, пресуда од 9 

јуни 2005 година, апликација бр. 55723/00, во врска со изложеноста на нездрави услови за живеење (врз 

основа на член 8); Cyprus v. Turkey, пресуда на Големиот судски совет од 10 мај 2001 година, апликација 

бр. 25781/94, во врска со правата на внатрешно раселените лица (врз основа на член 1 од Протоколот 

1); Moldovan and Others v. Romania (бр. 2), пресуда од 12 јули 2005 година, апликации бр. 41138/98 и 

64320/01, во кој случај условите за живеење на жалителите и расната дискриминација на кои тие биле 

јавно изтеложени, во посебните околности на случајот претставувале „понижувачки третман“ во смисла 

на членот 3 (ставови 93-114). Судот исто така утврдил повреда на членот 8 како и на членот 14, земени во 

врска со членовите 6 и 8.

15 Види, на пример, Demir and Baykara v. Turkey, пресуда Големиот судски совет од 12 ноември 2008 година, 

апликација бр. 34503/97, ставови 140-154 (фокус на „правото на формирање и приклучување кон синди-

катите“ утврдено во членот 11).

16 Види, на пример, Stec and Others v. The United Kingdom, одлука на Големиот судски совет од 6 јули 2005 

година, апликации бр. 65731/01 и 65900/01, ставови 49-56, (врз основа на членот 1 од Протоколот 1).

17 За подробно истражување за индиректната заштита на социјалните и економските права преку 
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Слично на тоа, во поглед на културните права, Судот постепено ги признава 
материјалните права што спаѓаат во оваа категорија, покривајќи прашања како што 
се уметничкото изразување, пристапот до културата, културниот идентитет, јазич-
ните права, образованието, заштитата на културното и природното наследство, 
правото да се бара историската вистина и правото на академска слобода, особено 
во контекст на зголемениот број на случаи кои се изнесени пред него од страна на 
поединци или субјекти коишто им припаѓаат на националните малцинства.18

 Треба да се напомене дека заштитата на овие права и слободи според 
системот на Конвенцијата има за цел да обезбеди минимален стандард на 
заштита и не може да се толкува како ограничување на посеопфатна заштита 
гарантирана со националното право или со другите меѓународни договори 
(член 53) 19.

III. Преглед на одредбите на Конвенцијата и на Протоколите кон неа

Конвенцијата се состои од членот 1 и деловите I, II и III. Во моментов, 
кон главниот текст на Конвенцијата се приложени шест Протоколи, коишто 
обезбедуваат дополнителни права и слободи. Тие ќе бидат презентирани заедно 
со правата и слободите загарантирани во Делот I од Конвенцијата. Освен тоа, 
овој преглед го следи редот на одредбите во Конвенцијата.

Член 1

Членот 1 ја наметнува општата обврска на државите да осигураат заштита 
на правата и слободите од Конвенцијата на секој во рамките на нивната 
јурисдикција. Оваа јурисдикција е првенствено територијална: по правило, 
државите се одговорни за настаните коишто се случиле на нивната територија.  
Сепак, Судот призна бројни исклучителни околности кои можат да доведат до 
вршење на надлежноста на Судот надвор од неговите територијални граници 
(види подолу каде се дискутира Одделот II од Конвенцијата, имено надлежно-
ста на Судот ratione loci). Тоа треба да се толкува заедно со членот 56, којшто 

граѓанските и политичките права, види „Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural 

Rights: Comparative experiences of justiciability“, International Commission of Jurists, 2008.

18 Извештај од истражувањето „Културните права во судската пракса на Европскиот суд за човекови права“ 

[Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights], Одделение за истражување, Совет 

на Европа / Европски суд за човекови права, јануари 2011 (ажурирано на 17 јануари 2017 година), изваде-

но на 17 јануари 2017 година од: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.

pdf.

19 Види Глава 2.V.iii.

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
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и дава можност на државата да изјави дека Конвенцијата се протега на сите 
или на кои било територии за чиишто меѓународни односи е таа одговорна. 
Меѓутоа, територијалната природа на јурисдикцијата не треба да се смета за 
контрадикторна на одговорноста на државите за нивните суверени дејствија 
надвор од нивната територија или за нивната обврска да земат предвид одредени 
последици од дејствијата преземени или одлуките донесени на нивната територија 
коишто се развиваат на територијата на друга држава (на пример, во постапката 
за депортација мора да се земе предвид фактот дека постои реален ризик лицето 
да биде подложно на тортура, доколку тоа биде депортирано во друга држава).

Членот 1 исто така обезбедува правна основа за признавање на 
позитивните обврски20 на државите и игра централна улога во еволуцијата на 
принципот дека правата и слободите утврдени во Конвенцијата се практични и 
ефективни, а не теоретски и илузорни. 21

Дел I: Права и слободи

Делот I од Конвенцијата се состои од членовите 2-18. Членовите 2-14 
ги прикажуваат правата и слободите загарантирани со Конвенцијата, додека 
членовите 15-18 утврдуваат некои интерпретативни начини за разбирање 
на обемот на овие права; натамошните права и слободи се вклучени во 
приложените Протоколи кон Конвенцијата.

Права и слободи загарантирани во Делот I

• Право на живот (член 2)
• Забрана за тортура (член 3)
• Забрана за ропство и принудна работа (член 4)
• Право на слобода и безбедност (член 5)
• Право на правично судење (член 6)
• Нема казна без закон (член 7)
• Право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8)
• Слобода на мислата, совеста и религијата (член 9)
• Слобода на изразување (член 10)
• Слобода на собирање и здружување (член 11)
• Право на брак (член 12)
• Право на ефективен правен лек (член 13)
• Забрана на дискриминација (член 14)

20 Види Глава 2.VII.

21 Види Глава 2.VI.ii.
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Членови 15-18

• Дерогација во време на вонредна состојба (член 15)
• Ограничувања на политичката активност на странци (член 16)
• Забрана на злоупотреба на права (член 17)
• Ограничување на употребата на ограничувања на правата (член 18) 

Суштински права и слободи загарантирани во приложените 
Протоколи 

Протокол 1

•  Заштита на сопственоста (член 1 од Протоколот 1)
• Право на образование (член 2 од Протоколот 1)
• Право на слободни избори (член 3 од Протоколот 1)

Протокол 4

• Забрана за затворање поради долг (член 1 од Протоколот 4) 
• Слобода на движење (член 2 од Протоколот 4)
• Забрана за протерување на сопствените државјани (член 3 од 

Протоколот 4)
• Забрана за колективно протерување на странци (член 4 од Протоколот 4)

Протокол 6

• Укинување на смртната казна (член 1 од Протоколот 6)
• Смртна казна за време на војна (член 2 од Протоколот 6)
• Забрана на дерогации (член 3 од Протоколот 6)
• Забрана на ставање резерви (член 4 од Протоколот 6)

Протокол 7

• Процедурални гаранции во случај на протерување на странци (Член 
1 од Протоколот 7)

• Право на жалба во кривичните предмети (член 2 од Протоколот 7)
• Надоместок за погрешна осуда (член 3 од Протоколот 7)
• Право да не се биде суден или казнет двапати (член 4 од Протоколот 7)
• Еднаквост меѓу брачните другари (член 5 од Протоколот 7)
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Протокол 12

• Општа забрана на дискриминацијата (член 1 од Протоколот 12)

Протокол 13

• Укинување на смртната казна (Член 1 од Протоколот 13)
• Забрана на дерогации (член 2 од Протоколот 13)
• Забрана на ставање резерви (член 3 од Протоколот 13)

Дел II: Судот

Делот II се состои од членовите 19-5122 коишто содржат одредби во 
поглед на целта на Судот, неговиот состав и структура, неговата јурисдикција 
и надлежност, неговите механизми за делиберација како и аспектите на 
процедурата пред него. Овој дел е дополнет со Деловникот на Судот и 
практичните директиви коишто се издадени од Претседателот на Судот за да 
обезбедат појаснување на аспектите на процедурата на Судот23.

• Членот 19 ја изложува функцијата нa Судот која што се однесува 
на тоа да осигура дека државите-договорнички се придржуваат кон 
обврските од Конвенцијата и нејзините Протоколи. Честопати се 
повикува на него за да се посочат границите на улогата на Судот 
наспроти одговорностите на државите (член 1)24 и улогата на 
Комитетот на министри (член 46). 25 

• Членовите  20 - 31 се однесуваат на составот на Судот, неговиот 
придружен кадар, и на неговата организација во различни формации 
(пленарен Суд26, судии поединци, Комитети од тројца судии, Совети 
и Голем Судски Совет), вклучително и надлежноста на секоја од нив27.

• Членовите 32 - 35 ја подвлекуваат јурисдикцијата и надлежноста на 
Судот како и критериумите во однос на допуштеноста на една апликација. 
Критериумите за допуштеност понатаму се разгледувани во Главата 3.28

22 Групирањето на овие членови што следува служи само за аналитички цели.

23 Достапно на: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules#n1347877334990_pointer

24 Види Глава 2.V.ii за принципот на супсидијарност.

25 Види Глава 3.III.ii. и iii.

26 Поимот „пленарен суд“ го подразбира Европскиот суд за човекови права, заседавајќи на пленарна седни-

ца (правило 1 од Судот).

27 Види Глава 3.II.i.

28 За краток преглед на критериумите за допуштеност, види Глава 3.II.i.
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• Надлежност ratione materiae: Судот може да ги разгледува апликациите 
во поглед на оние права коишто се заштитени со Конвенцијата и 
нејзините Протоколи. Доколку жалбениот навод се однесува на 
ситуација која спаѓа надвор од опсегот на овие права, апликацијата ќе 
биде делумно или во целост отфрлена како инкомпатибилна ratione 
materiae со одредбите на Конвенцијата и Протоколите кон неа. Исто 
така, жалбените наводи базирани врз одредба за која тужената држава 
ставила важечка резерва според членот 57, ќе бидат отфрлени како 
инкомпатибилни ratione materiae, со тоа што валидноста на резервата 
на државата се оценува од страна на Судот29.

Надлежност ratione personae: наводната повреда на Конвенцијата мора 
да била извршена од држава-договорничка или на некој начин да може да и 
се припише нејзе. Исто така, апликантот мора да има легитимација согласно 
членот 34 и да биде „жртва“30 на конкретната повреда која се наведува.

Надлежност ratione loci: Судот би ги разгледувал апликациите кои се 
однесуваат на жалбени наводи за дејствија извршени (или кои ќе бидат изврше-
ни) внатре во рамките на територијата на државата-договорничка. Постојат две 
ситуации коишто доведуваат до вршење на јурисдикцијата на државата надвор 
од нејзините територијални граници и покренуваат прашања за одговорноста 
на државата согласно Конвенцијата: (i) околности на „авторитет и контрола 
на државниот агент“, каде што државата преку нејзините агенти коишто 
дејствувааат надвор од нејзината територија врши контрола и авторитет врз 
определено лице, и  (ii) „ефективна контрола врз определено подрачје“31.

Надлежност ratione temporis: Судот нема да ги разгледува апликациите 
во поглед на жалбените наводи во врска со кој и да било чин или факт што се 
случил или каква било ситуација која престанала да постои пред датумот на 
влегување во сила на Конвенцијата во поглед на тужената држава („критичниот 
датум“). Судот треба да го идентификува, во секој конкретен случај, точното 

29 Види ја водечката пресуда Belilos v. Switzerland, пресуда од 29 април 1988 година, апликација  бр. 

10328/83, ставови 50-60. За неодамнешна рекапитулација и примена на релевантните принципи, види, на 

пример, Schädler-Eberle v. Liechtenstein, пресуда од 18 јули 2013 година, апликација бр. 56422/09, ставови 

59-93.

30 За автономниот концепт на „жртва“, види Поглавје 2.VI.i.

31 Види Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 7 јули 2011 година, 

апликација бр. 55721/07, ставови 130-150, каде што Судот ја разгледува својата претходна судска пракса 

во врска со неговата надлежност според членот 1, ги појаснува принципите што се применуваат за мате-

ријата и ги образложува горенаведените две категории на исклучителни околности.
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време на наводното мешање, земајќи ги предвид како фактите на кои се жали 
апликантот, така и опсегот на правото од Конвенцијата за коешто се тврди дека 
било повредено (Blečić v. Croatia32). Судот може да ги земе предвид фактите 
пред ратификацијата во онаа мера во којашто може да се смета дека тие создале 
континуирана ситуација која се протега по тој датум или која би можела да биде 
релевантна за разбирање на фактите што настанале по тој датум (на пример, 
Kurić and Others v. Slovenia33). Поконкретно, процедуралните обврски што 
произлегуваат од членовите 2 и 3 се смета дека се „одвоиви“ од материјалните 
аспекти на овие права. Така, во случаите кога смртта или нелегалниот третман 
се случил пред ратификацијата, државата може да има посебна процедурална 
обврска поврзана со овие дела (да спроведе ефективна истрага и да покрене 
соодветни постапки) која обврска настанала по критичниот датум. Според тоа, 
Судот може да преземе временска надлежност во таквите случаи.34

• Членовите 36 - 40 се однесуваат на процедуралните прашања 
поврзани со интервенциите од трета страна-замешувач, на 
овластувањето на Судот да брише апликации од листата на предмети, 
постапувањето по еден предмет, пријателските спогодувања и јавниот 
карактер на расправите како и на документите коишто се поднесуваат 
до Секретаријатот. 

• Членовите 41 - 49 се однесуваат на лековите за оштетената страна 
(правично обесштетување – член 41), инструментите на одлучување 
на Судот (одлуки, пресуди и советодавни мислења), вклучувајќи ја 
нивната содржина и условите под кои пресудите на советите стануваат 
конечни и правосилни, и обврзувачката природа и извршувањето на 
конечните пресуди (член 46). Сите овие прашања се разгледувани во 
Главата 3.

32 Blečić v. Croatia, пресуда на Големиот судски совет од 8 март 2006 година, апликација бр. 59532/00, став 82.

33 Види, на пример, Kurić and Others v. Slovenia, пресуда на Големиот судски совет од 26 јуни 2012 година, 

апликација бр. 26828/06, став 240. Судот заклучи дека, иако бришењето се беше случило пред влегување-

то на Конвенцијата во сила во однос на Словенија, на тој датум апликантите биле, како што и понатаму 

продолжиле да бидат засегнати од фактот дека нивните имиња биле избришани од регистарот.

34 Види Šilih v. Slovenia, пресуда на Големиот судски совет од 9 април 2009 година, апликација бр. 71463/01, 

ставови 139-167. Случајот се однесуваше на процедуралниот аспект од членот 2 и го воспостави негови-

от „одвоен“ карактер. Судот утврди два критериуми, во кои се наведува дека временската надлежност 

на Судот ќе се протега само на процедуралните дејствија или пропуштања во периодот по критичниот 

датум и дека мора „да постои вистинска врска помеѓу смртта и стапувањето во сила на Конвенцијата 

во поглед на тужената држава (ставови 162-163). Овие критериуми подоцна беа разјаснети во случајот 

Janowiec and Others v. Russia, пресуда на  Големиот судски совет од 21 октомври 2013 година, апликации 

бр. 55508/07 и 29520/09, ставови  140-151.



18 Кон поефективно национално спроведување на Европската конвенција за човекови права 

• Членовите 50 - 51 се однесуваат на издатоците на Судот кои 
се покриени од Советот на Европа, како и на привилегиите и 
имунитетите на коишто судиите имаат право.

Значајна напомена: Очигледно е дека Делот II од Конвенцијата содржи 
членови кои се однесуваат на функцијата на Судот и на извесни процедурални 
прашања пред него. Сепак, некои од овие членови содржат суштествени, 
материјални права на коишто поединците можат да се потпрат. На пример, 
Судот сметал дека според членот 34 државите-договорнички имаат обврска 
да не се вмешуваат во ефективното вршење на правото на поединецот да 
поднесува жалбен навод пред Судот (Paladi v. Moldova35). Исто така, Судот 
сметал дека тој е надлежен да постапува по жалбените наводи кои се однесуваат 
на неизвршувањето на определена пресуда кадешто постојат факти коишто го 
покренуваат прашањето за постоење на нова, свежа повреда (на пример, Emre 
v. Switzerland (No 2)36)37.

Дел III: Разни одредби

Делот III од Конвенцијата се состои од членовите 52-59 кои содржат 
различни одредби. Тие се однесуваат на истрагите направени од Генералниот 
секретар (член 52), на односот на Конвенцијата со другите инструменти 
коишто обезбедуваат заштита на човековите права (член 53)38, немешањето во 
надлежностите на Комитетот на Министри како што се тие наведени во Статутот 
на Советот на Европа (член 54), исклучувањето на други начини на разрешу-
вање на споровите (член 55), територијалната примена на Конвенцијата (член 
56)39, ставањето резерви на државите во однос на определени одредби (член 
57), отповикувањето на Конвенцијата (член 58), и нејзиното потпишување и 
ратификација (член 59).

35 Paladi v. Moldova, пресуда на Големиот судски совет од 10 март 2009 година, апликација бр. 39806/05, став 

85.

36 Emre v. Switzerland (бр. 2), пресуда од 11 октомври 2011 година, апликација бр. 5056/10, став 39, во која се 

цитира Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (бр. 2), пресуда на Големиот судски совет од 

30 јуни 2009 година, апликација бр. 32772/02, ставови 66-67.

37 Види Глава 3.III.iii за улогата на Судот по донесувањето на правосилна пресуда. 

38 Види Глава 2.V.iii.

39 Види погоре кај членот 1 и надлежноста ratione loci.
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Глава 2

Клучни концепти и принципи на Европската 
конвенција 

Оваа глава е посветена на клучните концепти и принципи кои ја 
поткрепуваат Конвенцијата и има намера да биде употребен како 
практична алатка кога се чита и применува јуриспруденцијата 

на Судот. Некои од клучните концепти се јасни од текстот на Конвенцијата, 
додека другите не се изрично артикулирани во текстот туку биле прочитани 
во него од страна на Судот кога тој ја применувал Конвенцијата. Додека некои 
од концептите на прв поглед би можеле да изгледаат познато, Стразбуршките 
органи исто така пресудија дека некои поими имаат „автономно“ значење 
согласно Конвенцијата. Овие поими поради тоа НЕ би можеле да го имаат 
истото значење какво што тие го имаат во националното право.

Оваа глава е поделена во 7 дела:

• Категориии на права 
• Забрана на дискриминација 
• Балансирање на правата 
• Сразмерност (Пропорционалност)
• Односот на Конвенцијата со националното и меѓународното право 
• Автономни концепти 
• Позитивни обврски 

I. КАТЕГОРИИИ НА ПРАВА 

Конвенцијата вклучува четири широки класи на права: апсолутни права; 
суштински квалификувани права; права кои се однесуваат на спроведувањето 
на правдата и права со внатрешни (инхерентни) ограничувања. 

1. Апсолутни права

Прекршувањата на овие права не се дозволени во какви било околности. 
Тие го вклучуваат правото на живот (член 2), забраната на тортура (член 3), 
забраната на ропство и принудна работа (член 4 став 1), нема казна без закон 
(член 7), укинувањето на смртната казна (член 1 од Протокол 6 и членот 1 од 
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Протоколот 13)40, и правото да не се биде двапати суден или казнет (член 4 од 
Протоколот 7).

Член 15 од Конвенцијата дозволува дерогации за време на вонредна со-
стојба, но појаснува дека согласно оваа одредба не може да се изврши дерогација 
од членовите 2, 3, 4 став 1, 7 или од членот 1 од Протоколот 6, членот 4 од Про-
токолот 7 и членот 1 од Протоколот 13.

Членот 2 (право на живот) – по стапувањето во сила на Протоколот 6 во 
1985 и на Протоколот 13 во 2003, со кои се укинува смртната казна, овој член 
сега треба да се толкува како втората реченица да запира кај зборот „намерно“. 
Намерното лишување од слобода не е дозволено во какви било околности. 

При одлучувањето дали лишувањето од живот ги исполнило критериумите 
наведени во членот 2 став 2 Судот заземал многу строг пристап во однос на 
фразата „не повеќе одошто е апсолутно неопходно“, и тој бил особено внимателен 
за да испита кои алтернативи на примиената на смртоносна сила биле достапни.

Повреда на членот 2 би можела да се утврди дури и кога не настапува смрт 
(на пример Makaratzis v. Greece41; Saso Gorgiev v. Macedonia42) или во случаите 
на присилно исчезнување кадешто телото не било пронајдено. Случаите на 
исчезнување исто така би можеле да го повлечат членот 5, како и членот 3 во 
поглед на влијанието на исчезнувањето на роднини (на пример, Taş v. Turkey43).

Членот 3 (забрана на мачење и нечовечко и понижувачко постапување 
или казнување) е краток и едноставен. Какво било постапување коешто го 
поминува тестот на многу високиот „праг на суровост“ е забрането44. Дали 
тоа го достигнува прагот ќе зависи од сите околности на случајот (види го 

40 Спротивно на Протоколот 6, Протоколот 13 ја забранува смртната казна дури и во време на војна, но не 

сите земји го имаат ратификувано овој Протокол. Сепак, сите балкански земји го имаат ратификувано. 

41 Makaratzis v. Greece, пресуда на Големиот судски совет од 20 декември 2004 година, апликација бр. 

50385/99, став 49.

42 Saso Gorgiev v. Macedonia, пресуда од 19 април 2012 година, апликација бр. 49382/06, став 29.

43 Taş v. Turkey, пресуда од 14 ноември 2000 година, апликација бр. 24396/94, ставови 79-80.

44 Како пример на понижувачко постапување што го положува ваквиот тест види Bouyid v. Belgium, пре-

суда на Големиот судски совет од 28 септември 2015 година, апликација бр. 23380/09, ставови 86-88 и 

100-113. Судот утврдил дека примената на шлаканици од полициските службеници кон лице кое е целос-

но под нивна контрола претставувала сериозен атак врз неговото достоинство и истата претставувала 

понижувачко постапување.
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помеѓу останатите Muršić v. Croatia45), како што се траењето на постапувањето, 
физичките или менталните ефекти, како и полот, возраста и здравствената 
состојба на жртвата (Ireland v. the United Kingdom46), како и од природата 
и контекстот на постапувањето или казнувањето, и начинот и методот на 
неговото извршување (Soering v. the United Kingdom47). 

Заради политички причини се чини дека за државата е помалку 
прифатливо да биде утврдено дека таа е виновна за тортура отколку за нечовечко 
постапување.  Дел од судската пракса посвети значително време и интелектуална 
енергија за одлучување дали постапувањето за кое станувало збор треба да се 
класифицира како мачење или како нечовечко или понижувачко постапување 
или казнување.48 Но, сите овие облици се подеднакво апсолутно забранети, било 
да се спроведени од службени лица на државата или од приватни лица или во 
ситуации кога лицето ќе биде изложено на таков третман доколку биде испратено 
во друга јурисдикција преку постапка за протерување или екстрадиција. Тоа 
важи и за членот 2 кога смртната казна ќе му биде изречена на лице доколку биде 
испратено во друга јурисдикција при постапка за протерување или екстрадиција 
или кога постои реален ризик од намерно убивање на тоа лице.

И членот 2 и членот 3 имаат инхерентни процедурални заштитни  
гаранции како и материјални елементи и бараат која било полициска или воена 
операција да биде разумно испланирана и какви било наводи за незаконито 
убивање или третман забранет со членот 3 да бидат прописно истражени. 
Истрагата треба да биде ефикасна, да може да доведе до утврдување на фактите 
и идентификација и казнување на одговорните лица. Истрагата истовремено 
треба да биде брза и темелна, што значи дека властите треба да дејствуваат 
по нивна сопствена иницијатива веднаш штом работата ќе им биде доведена 
во полето на нивното внимание и тие треба секогаш да прават сериозен обид 
да утврдат што се случило, вклучително и преку преземање на сите разумни 
чекори кои им се на располагање за да ги обезбедат релевантните докази. Уште 
повеќе, истрагата мора да биде независна од извршната власт, додека жртвата 
треба да биде во состојба ефективно да учествува во истрагата во една или 
друга форма.49

45 Muršić v. Croatia, пресуда на Големиот судски совет од 20 октомври 2016 година, апликација бр. 7334/13, 

кадешто Судот накусо ги сумира принципите и стандардите за проценка дали недоволниот персонален 

простор доделен на затворениците го поминал тестот за „прагот на суровост“ од членот 3 (ставови 96-141).

46  Ireland v. the United Kingdom, пресуда од 18 јануари 1978 година, апликација бр. 5310/71, став  162.

47 Soering v. the United Kingdom, пресуда од 7 јули 1989 година, апликација бр. 14038/88, став 100.

48 За значењето на секој од овие концепти види подолу во делот VI.i.

49 За повторување на гореспоменатите принципи, вклучувајќи ги и упатувањата на праксата на Судот, 
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Во низа случаи кои се однесувале на вонредните предавања, Судот признал 
дека еден аспект од процедуралниот дел на членот 3 исто така се однесува и на 
правото на вистината во поглед на релевантните околности на случајот, што 
„не им припаѓа исклучиво на жртвата на кривичното дело и на неговото или 
нејзиното семејство, туку исто така и на другите жртви на слични повреди и 
на пошироката јавност, којашто има право да знае што се беше случило.”50 Ова 
претставува уште една причина зошто државата мора да преземе соодветна 
истрага со цел да се спречи каков било привид на неказнивост во поглед на 
таквите дела (види El-Masri v. Macedonia51).

Принципите кои се однесуваат на барањето за ефективна истрага кои беа 
развивани по членовите  2 и 3 исто така се применуваат и во однос на другите 
прекршувања на материјалните права, особено во однос на членовите 4, 5 и 8.

За членот 4 (забрана на ропство и присилна работа) има малку судска 
пракса. Самот членот 4 став 1 („Никој не смее да биде држен во ропство или во 
однос на ропска зависност“) е апсолутен.

Трговијата со луѓе и ропскиот однос во земјоделието и домашните работи 
паѓа под опсегот на членот 4 (види Siliadin v. France52, како и Rantsev v. Cyprus 
and Russia53, каде што Судот за првпат ги разјасни позитивните обврски на 
државите по овој член, притоа исто така земајќи ја предвид прекуграничната 
карактеристика на случаите со трговија54, и поврзаниот случај M and Others v. It-
aly and Bulgaria55, каде што сепак не беше најдена повреда на членот 4. Исто така 

межу другото види го El-Masri v. Macedonia, пресуда на Големиот судски совет од 13 декември 2012 годи-

на, апликација бр. 39630/09, ставови 182-185.

50 Al Nashiri v. Poland, пресуда од 24 јули 2014 година, апликација бр. 28761/11, став 495.

51 El-Masri v. Macedonia, пресуда на Големиот судски совет од 13 декември 2012 година, апликација бр. 

39630/09, ставови 191-192.

52 Siliadin v. France, пресуда од 26 јули 2005 година, апликација бр. 73316/01.

53 Rantsev v. Cyprus and Russia, пресуда од 7 јануари 2010 година, апликација бр. 25965/04.

54 Судот утврди дека Кипар беше пропуштил да стави на располагање соодветна законодавна и админи-

стративна рамка против трговијата со луѓе (имено, режимот на визи за уметници во Кипар не му давал 

на лицето кое било жртва на трговија практична и ефективна заштита), додека полицијата пропуштила 

да го заштити лицето од трговија иако околностите  покренале веродостојно сомнение дека таа можеби 

била тргувана или експлоатирана. Од своја страна, Русија која била таму каде што се случило регрути-

рањето ја беше повредила процедуралната обврска од членот 4 да спроведе ефективна истрага во регру-

тирањето на лицето (id. ставови 290-309).

55 M and others v. Italy and Bulgaria, пресуда од 31 јули 2012 година, апликација бр. 40020/03



23Водич во клучните Конвенциски принципи и концепти и нивната примена во домашните судови 

види ја последната пресуда Chowdury and Others v. Greece56 во поглед на правата 
на недокументираните работници). Исто како што е случајот со членовите 2 
и 3, и членот 4 наметнува процедурална обврска за државата да го истражува 
секое веродостојно сомнение за повреда на овој член. 

Членот 7 (нема казна без закон) – Членот 7 бил толкуван на тој начин  што 
да гарантира дека „тогаш кога постојат разлики помеѓу кривичниот закон кој 
бил на  сила во времето на извршувањето на кривичното дело и подоцнежните 
кривични закони усвоени пред да биде донесена конечната и правосилна 
пресуда, судовите мора да го применуваат оној закон чиишто одредби се 
поповолни за обвинетиот” (Scoppola v. Italy (No. 2)57). 

Иако членот 7 е апсолутно право, Судот сметал дека тоа не го исклучува 
разјаснувањето и развојот преку обичајното право, конзистентно со битието на 
делото при што развојот на правото е разумно предвидлив. Познат пример (lo-
cus classicus) била јуриспруденциската криминализација на силувањето во брак 
(S.W. v. the United Kingdom58). Судот ги користел истите критериуми кои што ги 
употребувал кога тој требал да утврди дали вмешувањето во членовите 8-11 е 
доволно пропишано во закон (види подолу).

2. Суштински квалификувани права

Овие права можат да бидат нарушени само тогаш кога постои 
легитимна цел идентификувана во членовите и вмешувањето е сразмерно 
(пропорционално) на таа конкретна цел. Такви права се: правото на почитување 
на семејниот живот домот и преписката (член 8), правото на слобода на мислата, 
совеста и религијата (член 9), слободата на изразување (член 10) и слободата на 
собирање и здружување (член 11). 

При утврдувањето дали дошло до повреда на овие права Стразбуршките 
органи си ги поставиле следниве прашања:

1. Дали фактите разоткриваат идентификувано заштитено право како 
што тоа право било дефинирано од страна на Судот? 

2. Дали дошло до вмешување, односно нарушување во заштитеното 
право или дали е предложено такво вмешување, односно нарушување?

56 Chowdury and Others v. Greece, пресуда од 30 март 2017 година, апликација бр. 21884/15.

57 Scoppola v. Italy (No. 2), пресуда на Големиот судски совет од 17 септември 2009 година, апликација бр. 

10249/03, став 109.

58 S.W. v. the United Kingdom, пресуда од 22 ноември 1995 година, апликација бр. 20166/92, ставови  36 и 41-43.
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3. Дали тоа вмешување, односно нарушување било/е пропишано со 
закон кој го исполнува тестот за квалитет на законот?59

4. Дали вмешувањето, односно нарушувањето следело (ќе следи) некоја 
идентификувана легитимна цел? Тука, провери ги целите кои ги 
дозволува секој член од Конвенцијата одделно.

5. Дали вмешувањето, односно нарушувањето било неопходно во 
едно демократско општество како сразмерно (пропорционално) на 
легитимната цел која се сака да се постигне? Или дали ќе биде?60

Ако одговорите на прашањата од 1 и 2 се ДА, но одговорот на кое било 
(или a fortiori сeкое) од прашањата  3, 4, 5 е НЕ, дошло до повреда.

3. Права кои се однесуваат на спроведувањето на правдата

Тука спаѓаат: правото на слобода и безбедност (член 5), правото на 
правично судење (член 6), нема казна без закон (член 7)61, правото на жалба 
во кривичните предмети (член 2 од Протоколот 7), и правото да не се биде 
двапати суден или казнет (член 4 од Протоколот 7).

Членот 5 (право на слобода и безбедност) – клучен принцип кој лежи 
во основата на овој член е почитувањето на владеењето на правото. Листата 
на инстанци на законитo лишување од слобода наведена во членот 5 став 1 
е исцрпна. Притворот ќе биде незаконит освен ако е утврден заради една од 
наведените причини и јасно одобрен со одредба од националното право која 
може да се утврди.

Членот 5 став 4 му дава на уапсеното или притвореното лице право за-
конитоста на лишувањето од слобода да биде брзо преиспитана од суд кој има 
надлежност да нареди ослободување доколку притворот е незаконит. Преис-
питувањето не се проширува врз сите аспекти на случајот, туку тоа треба да 
биде доволно широко за да ги опфати процедуралните и материјалните услови 
коишто се суштински за  „законитоста“ на лишувањето од слобода во смисла на 
Конвенцијата. Тоа вклучува испитување на „усогласеноста со процедуралните 
барања на домашното право како и на основаноста на сомнението што се наоѓа 
во позадината на апсењето и легитимноста на целта која се имала со апсењето 
и натамошното притворање“62.

59 За Конвенциското значење на „квалитет на законот“ види подолу во Делот VI.ii.

60 За принципот на супсидијарност исто така види подолу во Делот IV.

61 Краток коментар за членот 7 беше вклучен погоре во делот во поглед на апсолутните права.

62 За скорешно повторување на принципите во поглед на членот 5 (4), види Khlaifia and Others v. Italy, 
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Членот 5 став 5 (надоместок на жртвите на незоконитите апсења или 
притворања) и членот 3 од Протоколот 7 (надоместок за погрешна осуда) се 
единствените места каде што Конвенцијата утврдува дека националното право 
треба да обезбеди обесштетување. 

Членот 6 (право на правично судење) – ова право се применува само во 
однос на утврдувањето на граѓанските права и/или кривичните обвиненија 
со оглед дека овие концепти беа елаборирани од страна на Судот (види подо-
лу во делот VI.i.). Тоа не се применува автоматски врз сите судски постапки 
кои се одднесуваат на другите Конвенциски права. Тоа го вклучува правото 
на пристап до судот и ги наведува гаранциите кои ќе обезбедат правично 
судење. Правата не се апсолутни. На пример, пристапот до судот би можел да 
биде ограничен со процедурални пречки или рокови на застареност. Сепак, 
какви било ограничувања не би смееле да го ограничат или намалат пристапот 
на лицето до таа мера што самата суштина на правото би била нарушена 
(види, на пример, Marini v. Albania63). Правото на правна помош (спротивно 
на правното претставување) е единствено загарантирано и во граѓанските 
и кривичните постапки тогаш кога „тоа го бараат интересите на правдата“. 
Негирањето на пристапот до правно застапување во кривичната постапка 
бара многу построг тест (види Ibrahim and Others v. the United Kingdom64). 
Негирањето на пристапот до адвокат по сопствен избор на обвинетиот исто 
така би можело да претставува повреда на правото на правично судење, кога 
таквото ограничување е направено без „релевантни и доволни причини“ и тоа 
се одразува врз севкупната правичност на постапката (Dvorski v. Croatia65).

Треба да се предупреди за предупредување за судската пракса за членот 6. 
Бидејќи по дефиниција во Стразбур нема да се допушти апликација, освен ако 
не биле  исцрпени сите домашни правни лекови, речиси сите случаи на наводни 
повреди на членот 6 ќе бидат проследени до највисоките национални судови 

пресуда на Големиот судски совет од 15 декември 2016 година, апликација бр. 16483/12, ставови 128-131.

63 Marini v. Albania, пресуда од 18 декември 2007 година, апликација бр. 3738/02, ставови 113 и 122. Судот 

сметал дека правото на суд го вклучува и правото да се добие конечно утврдување на прашањето што е 

поднесено до судот (став 120); пропуштањето на Уставниот суд да постигне мнозинство за предлозите 

пред него ја ограничило суштината на правото на апликантот по членот 6 став 1.

64 Ibrahim and Others v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 13 септември 2016 година, 

апликација бр. 50541/08 и други, ставови 255-265, каде Судот ги појаснува принципите применливи во 

тестот на проценка во два стадиума претходно утврдени во Salduz v. Turkey, пресуда на Големиот судски 

совет од 27 ноември 2008 година, апликација бр. 36391/02.

65 Dvorski v. Croatia, пресуда на Големиот судски совет од 20 октомври 2015 година, апликација бр. 25703/11, 

ставови 79-80.
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пред да стигнат до Стразбур. Судот често нема да најде повреда на членот 6, 
бидејќи смета дека постапките „земени како целина“ биле правични и дека 
повисокиот суд можел да ги исправи грешките на пониските судови. Оттука, 
судиите што судат во пониските судови може погрешно да биле убедени 
дека поради тоа што не било утврдено дека определен процедурален дефект 
претставувал повреда на Конвенцијата од страна на органите во Стразбур, тој е 
во согласност со стандардите на Конвенцијата.

Членот 2 од Протоколот 7 (право на жалба во кривичните предмети)  
го гарантира правото на преиспитување на кривична осудителна пресуда 
или казна „преиспитана“ од страна на повисок суд. Членот не го гарантира 
правото на жалба во поглед на основаноста на пресудата, а државите имаат 
широк простор за проценка (margin of appreciation) за да утврдат како тој треба 
да се примени. Меѓутоа, какви било ограничувања треба да се стремат кон 
определена легитимна цел и да не ја прекршуваат самата суштина на правото. 
Поради тоа, преиспитувањето би можело да се однесува како на фактичките 
така и на правните прашања или истото би можело да биде ограничено само на 
правните прашања (Krombach v. France66). Терминот „трибунал“ го има истото 
автономно значење како во членот 6 став 1 (види подолу во делот VI.i.).

Членот 4 од Протоколот 7 (право да не се биде двапати суден или казнет) 
- Во овој член се содржани три различни гаранции, и тоа: дека никој не смее 
(i) да биде подложен на одговорност така што ќе биде суден, (ii) да биде суден 
или (iii) да биде казнет во кривична постапка за истото дело, без оглед на тоа 
дали постапката резултирала со осуда или ослободување. Тоа се однесува на 
пресудите што се конечни, односно оние кои стекнале сила на res judicata.

За определување дали предметната постапка може да се смета за „кри-
вична“ во смисла на овој член, Судот ги применува трите Енгелови критериуми 
претходно развиени за целите на членот 6 (види подолу во делот VI.i. кај кон-
цептот „Кривично“). Она што претставува поинаков „престап или прекршу-
вање“ не може да се утврди со законската карактеризација на предметните дела; 
тоа би било истиот прекршок или дело сè додека тоа произлегува од идентич-
ни факти или факти кои се значително исти (види Sergey Zolotukhin v. Russia67, 
каде што Судот ги хармонизирал неговите претходни пристапи првенствено 
за прашањето што претставува idem во принципот на ne bis in idem утврден 

66 Krombach v. France, пресуда од 13 февруари 2001 година, апликација бр. 29731/96, став 96.

67 Sergey Zolotukhin v. Russia, пресуда на Големиот судски совет од 10 февруари 2009 година, апликација бр. 

14939/03.
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во овој член68). Во A и B v. Norway69, Судот го преиспитал неговото претходно 
прецедентно право во однос на прашањето што претставува bis во горенаведе-
ното начело, односно прашањето дали постапката била дуплирана. Тој заклу-
чил дека членот 4 од Протоколот 7 не го исклучува спроведувањето паралелни 
постапки, кои имаат за цел да ги опфатат различните аспекти на засегнатиот 
општествен проблем (на пример, наметнување преку административни по-
стапки на даночни казни и кривично гонење за измама поради затајување да-
нок, што беше проблем во овој случај). Сепак, тужената држава мора да покаже 
дека предметните двојни постапки биле „доволно тесно поврзани како суштин-
ски, така и временски“, со тоа што истите биле комбинирани на предвидлив и 
пропорционален начин за да формираат кохерентна целина.70

Ставот 2 од овој член ја предвидува можноста случајот да биде повторно 
отворен во согласност со домашното право следствено на појавувањето на 
нови докази или откривањето на фундаментален недостаток во претходната 
постапка. Во Marguš v. Croatia71 Судот зазел став дека давањето амнестија на 
војник за дела кои претставувале тешки прекршувања на човековите права 
било „фундаментален недостаток“ во претходната низа постапки и поради тоа, 
членот 4 од Протоколот 7 не бил применлив во конкретните околности на овој 
случај. 

4. Права со инхерентни ограничувања

Овие права не вклучуваат посебна одредба што дозволува вмешувања, 
како што тоа се среќава кај суштински квалификуваните права, но Судот 
прифатил дека постои простор за имплицирани ограничувања. Овие права се: 
правото на брак (член 12), правото на мирно уживање на сопственоста (член 1 
од Протоколот 1), правото на образование (член 2 од Протоколот 1) и правото 
на слободни избори (член 3 од Протоколот 1).

Текстот на членот 12 (право на брак) сугерира дека секое мешање е 
прифатливо ако тоа е пропишано со националното право, но органите на Кон-
венцијата сметаат дека тоа не смее да „ја наруши самата суштина на правото“. 
Обемот на правото на брак се разгледува подолу во делот што се однесува на 
автономните концепти (дел VI).

68 Id. ставови 78-84.

69 A and B v. Norway, пресуда на Големиот судски совет од 15 ноември 2016 година, апликации бр. 24130/11 и 29758/11.

70 Id. ставови 130 – 134, каде Судот ги објаснува факторите кои одредуваат дали постапите се доволно тесно 

поврзани.

71 Marguš v. Croatia, пресуда на Големиот судски совет од 27 мај 2014 година, апликација бр. 4455/10, ставови 124-141.
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Членот 1 од Протоколот 1 (мирно уживање на сопственоста72) се со-
стои од три различни, но поврзани правила (види, меѓу другото, Sporrong and 
Lonnroth v. Sweden73; Ališić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, 
Slovenia and Macedonia74): општ принцип на мирно уживање на сопственоста 
и две правила кои се однесуваат на конкретните појави на вмешување во пра-
вото на мирно уживање на сопственоста (лишување од сопственоста и контро-
ла врз употребата и користењето на сопственоста). Структурата на членот и 
заемната поврзаност на неговите три правила влијаеа врз пристапот на Судот 
при испитувањето на жалбениот навод по кое било од правилата на овој член 
(види, на пример, The Holy Monasteries v. Greece75; Broniowski v. Poland76; Chas-
sagnou and Others v. France77). Според тоа, каков било вид мешање во мирното 
уживање на сопственоста треба да ги исполни следниве начела: (i) принципот 
на законитост - мешањето треба да биде предвидено со „закон“ во смисла на 
Конвенцијата; (ii) мешањето мора да има легитимна цел „во јавен интерес“ или 
„во општ интерес“. Националните власти уживаат широк простор за проценка 
бидејќи тие непосредно го познаваат нивното општество и неговите потреби 
при спроведувањето на социјалните и економските политики. Како  резултат на 
тоа, испитувањето на Судот е ограничено на преиспитување дали пресудата на 
националните власти во однос на тоа што е „во јавен интерес“ е очигледно без 
разумна основа. (iii) Мора да постои правична рамнотежа помеѓу барањата на 
општиот интерес на заедницата и барањата за заштита на правото на поедине-
цот мирно да ја ужива неговата сопственост.

Член 2 од Протоколот 1 (правото на образование) го гарантира право-
то на пристап до образовните институции што постојат во дадено време. Тој 
им наметнува на државите обврска да обезбедат ефективен пристап до таквите 
установи, што меѓу другото подразбира  дека поединецот кој е корисник треба 
да има можност да оствари добивка од стекнатото образование (Belgian linguis-
tic case78). Земено во врска со членот 14, може да постојат некои позитивни об-

72 Види подолу во Делот VI.i. за концептот на „сопственост“.

73 Sporrong and Lonnroth v. Sweden, пресуда од 23 септември 1982 година, апликации бр. 7151/75 и 7152/75, став 61.

74 Ališić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and Macedonia, пресуда на Големиот 

судски совет од 16 јули 2014 година, апликација бр. 60642/08, став 98.

75 The Holy Monasteries v. Greece, пресуда од 09 декември 1994 година, апликации бр. 13092/87 и 13984/88, став 56.

76 Broniowski v. Poland, пресуда на Големиот судски совет од 22 јуни 2004 година, апликација бр. 31443/96, 

став 134.

77 Chassagnou and Others v. France, пресуда на Големиот судски совет од 29 април 1999 година, апликации 

бр. 25088/94, 28331/95 и 28443/95, став 75.

78 Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium, “Belgian linguistic 

case”, пресуда од 23 јули 1968 година, апликации бр. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 и 2126/64.
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врски за државата (на пример, во Oršuš and Others v. Croatia79, Судот забележа 
дека високата стапка на одлив на ромските ученици во одредена жупанија во 
Хрватска бара спроведување на позитивни мерки). Опфатени се сите нивоа на 
образование, но признаен е поширок простор на проценка како што се преми-
нува од основно кон високо образование (Ponomaryovi v. Bulgaria80).

Член 3 од Протоколот 1 (право на слободни избори) - При утврдување 
на усогласеноста на вмешувањето на државата во ова право, Судот главно се 
фокусираше на два критериума: дали имало произволност (арбитрарност) 
или недостаток на пропорционалност и дали ограничувањето се вмешало во 
слободното изразување на мислата на луѓето. Членот содржи активен аспект 
(право на глас) и пасивен аспект (право на лицето да се кандидира за избор). 
Судот следи построг пристап кога ги испитува ограничувањата на правото на 
глас, отколку кога ги разгледува ограничувањата на правото на лицето да се 
кандидира на избори, каде што се чини дека на државите им се дава поширок 
простор за проценка (Zdanoka v. Latvia81). 

II. ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Не постои самостојна забрана за дискриминација во главното тело на 
ЕКЧП. Членот 14 (забрана на дискриминација) не предвидува општа забрана, 
туку само забрана за дискриминација во поглед на правата загарантирани со 
Конвенцијата. Судот, всушност, тврдел дека членот 14 како да е составен дел 
на секој од членовите со кои се утврдуваат правата и слободите (Belgian Lin-
guistic case82). Сепак, може да има повреда на членот 14, дури и ако не постои 
повреда на материјалното право сè додека предметната материја спаѓа во 
опсегот на материјалното право (види, на пример, Kafkaris v. Cyprus83, Thlim-
menos v. Greece84, Sejdic and Finci v Bosnia and Herzegovina85 и Burden v. the United 
Kingdom86).

79 Oršuš and Others v. Croatia, пресуда на Големиот судски совет од 16 март 2010 година, бр. 15766/03, став 177.

80 Ponomaryovi v. Bulgaria, пресуда од 21 јуни 2011 година, апликација бр. 5335/05, став 56.

81 Zdanoka v. Latvia, пресуда на Големиот судски совет од 16 март 2006 година, апликација бр. 58278/00, став 115.

82 Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium, “Belgian linguistic 

case”, пресуда од 23 јули 1968 година, апликации бр. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 и 2126/64.

83 Kafkaris v. Cyprus, пресуда на Големиот судски совет од 12 февруари 2008 година, апликација бр. 

21906/04, став 159.

84 Thlimmenos v. Greece, пресуда на Големиот судски совет од 6 април 2000 година, апликација бр. 34369/97, став 40.

85 Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, пресуда на Големиот судски совет од 22 декември 2009 година, 

апликации бр. 27996/06 и 34836/06, став 39.

86 Burden v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 29 април 2008 година, апликација бр. 
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Членот 1 од Протоколот 12 предвидува поширока забрана на дискримина-
цијата во врска со секое право „утврдено со закон“. Таа влезе во сила во април 2005 го-
дина87. Сепак, Протоколот 12 сè уште не ги забранува сите форми на дискриминација, 
туку само оние во однос на правата „утврдени во [националното] право“.

Судот ја следи истата дефиниција за дискриминација за двата члена: 
дискриминација значи да се третираат различно лица во слични ситуации без 
објективно и разумно оправдување за тоа. „Не постои објективно и разумно 
оправдување“ значи дека диференцијацијата во третманот не следи легитимна 
цел или дека таа не е пропорционална.

При утврдувањето дали е повреден членот 14, Судот проверува:

1. Дали постои разлика во третманот? (слично мора да се спореди со 
слично)

2. Дали тој третман се базира врз идентификуваната карактеристика? 
(пол, раса, боја, јазик, религија, политичко или друго мислење, 
национално или социјално потекло, поврзаност со национално 
малцинство, имот, раѓање или друг статус)

3. Дали таквиот третман има легитимна цел? (не секоја разлика во 
третманот претставува дискриминација)

4. Дали разликата во третманот е сразмерна (пропорционална)?

Судот не само што утврдил дека сличното треба да се третира слично, 
туку тој востановил и дека дискриминацијата се случува во ситуации кога луѓе-
то кои треба да се третираат различно се третираат исто без објективно и раз-
умно оправдување за тоа (на пример, Thlimmenos v. Greece88).

Судот исто така сметал дека дискриминацијата спротивна на Конвен-
цијата може да резултира не само од законодавна мерка, туку и од de facto си-
туација која произлегува од добро воспоставената практика (на пример, Zarb 
Adami v. Malta89).

Лицето може да биде жртва на дискриминација врз основа на заштите-
ниот статус или карактеристика на други лица (види, на пример, Škorjanec v. 

13378/05, став 58.

87 Во Црна Гора, Протоколот 12 стапи во сила на 6 јуни 2006.

88 Thlimmenos v. Greece, пресуда на Големиот судски совет од 6 април 2000 година, апликација бр. 34369/97, став 44.

89 Zarb Adami v. Malta, пресуда од 20 јуни 2006 година, апликација бр. 17209/02, став 76.
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Croatia90, каде апликантката била цел на напад како партнерка на маж со ром-
ско потекло, и Guberina v. Croatia91, во кој случај апликантот претрпел понепо-
волен третман од страна на даночните органи врз основи кои се поврзуваат со 
попреченоста на неговото дете).

III. БАЛАНСИРАЊЕ НА ПРАВАТА

Според членот 1, државите се подложени на позитивна обврска да 
обезбедат ефективна заштита на правото на живот на секое лице, на физичка 
сигурност и мирно уживање на неговата или нејзината сопственост, како и да 
ги преземат сите чекори кои разумно би можеле да се очекуваат од нив да за 
да се спречи настанувањето на штета за која тие знаеле или требале да знаат. 
Доколку настанала штета, тие се должни ефикасно да го истражат и правилно 
да го гонат случајот како и да спроведат правично судење што може да доведе 
до осуда ако обвинетиот е виновен.

Оваа обврска ја диктира рамнотежата што треба да се постигне помеѓу 
правата на жртвите и правата на обвинетиот во насока на добро спроведување 
на правдата, особено кривичната правда, што е регулирано со членовите 5 и 6.

Во многу ситуации чинот на балансирање треба да се спроведе помеѓу 
правата од Конвенцијата на две или повеќе потенцијални жртви на повреди 
на човековите права, како што често се случува во семејното право или 
во споровите помеѓу закуподавачите и закупците. Според членовите 8-11, 
може да се случи Конвенциското право, како што е на пример правото на 
приватност или правото на добар углед на едно лице од членот 8 треба да биде 
избалансирано наспроти  Конвенциското право на слобода на изразување од 
членот 10 или друго право (на пример, Von Hannover v. Germany (No. 2)92 и Axel 
Springer AG v. Germany93). Понекогаш интересите на заедницата како целина 
треба да бидат избалансирани со правата на поединецот – класичен пример за 
ова се задолжителните нарачки за купување.

Кога домашните судови презеле дејствие на балансирање помеѓу две 
права во согласност со критериумите наведени во праксата на Судот, тој ќе бара 

90 Škorjanec v. Croatia, judgment of 28 March 2017, no. 25536/14, paras. 55-56.

91 Guberina v. Croatia, judgment of 22 March 2016, no. 23682/13, paras. 76-79.

92 Види Von Hannover v. Germany (No. 2), пресуда на Големиот судски совет од 7 февруари 2012 година, 

апликации бр. 40660/08 и 60641/08.

93 Axel Springer AG v. Germany, пресуда на Големиот судски совет од 7 февруари од 2012 година, апликација 

бр. 39954/08.
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строги причини за да го отповика балансирањето направено од нивна страна  (на 
пример, Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina94).

Членовите 17 и 18 наведуваат некои општи принципи во овој контекст.

Членот 17 се применува по исклучок и во екстремни случаи (Paksas v. 
Lithuania95; Perinçek v. Switzerland96). Општата цел на членот, во мера во која тој 
се однесува на групи или на поединци, е да ги спречи групите или поединците 
кои имаат тоталитарни цели да ги искористат предностите на одредбите од 
Конвенцијата со цел да се впуштат во каква било активност или да извршат 
какво било дејствие чија цел е уништување на некое од правата и слободите 
наведени во Конвенцијата (види Lawless v. Ireland (No. 3)97). Како резултат на 
тоа, членот 17 е применлив само во поглед на правата кои дозволуваат лицето 
да се вклучи во такви активности, како што се членовите 9, 10 и 11. Затоа, тој 
не може да биде основа за лишување на некое лице од другите основни права, 
како што се на пример оние права гарантирани со членовите 5 и 6 (Lawless v. 
Ireland (No. 3)98).  

Значајни примери на случаи опфатени со членот 17 вклучуваат случаи 
поврзани со правата на комунистичките партии (German Communist Party v. the 
Federal Republic of Germany; United Communist Party of Turkey and Others v. Tur-
key99) и потенцијални ограничувања на слободата на изразување во случаите 
кои се однесуваат на изјавите кои го негираат Холокаустот, ја оправдуваат 
пронацистичката политика, содржат наводи за гонење на Полјаците од 
страна на еврејското малцинство и постоење на нееднаквост меѓу нив или ги 
поврзуваат сите муслимани со тешко дело на тероризам (Pavel Ivanov v. Russia100 
со упатувања на вакви случаи).

94 Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina, пресуда на Големиот судски совет 

од 27 јуни 2017 година, апликација бр. 17224/11, став 121, со упатување на Von Hannover v. Germany (No. 

2), пресуда на Големиот судски совет од 7 февруари 2012 година, апликации бр. 40660/08 и 60641/08.

95 Paksas v. Lithuania, пресуда на Големиот судски совет од 06 ноември 2011 година, апликација бр. 34932/04, 

ставови 87-88.

96 Perinçek v. Switzerland, пресуда на Големиот судски совет од 15 октомври 2015 година, апликација бр. 

27510/08, став 114.

97 Lawless v. Ireland (No. 3), пресуда од 1 јули 1961 година, апликација бр. 332/57, стр. 18, став 7.

98 Ibid.

99 German Communist Party v. the Federal Republic of Germany, одлука од 20 јули 1957 година, апликација 

бр. 250/57; United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, пресуда на Големиот судски совет од 30 

јануари 1998, апликација бр. 19392/92.

100 Pavel Ivanov v. Russia, одлука од 20 февруари 2007 година, апликација. 35222/04, стр. 4.
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Членот 18 нема автономна улога и може да се примени само во комбина-
ција со другите членови од Конвенцијата. Сепак, може да дојде до прекршување 
на членот 18 дури и кога немало прекршување на членот во врска со кој тој се 
применува. Централното прашање во поглед на примената на овој член се одне-
сува на тешкотијата во докажувањето на несоодветната цел која стои во задни-
ната на дејствијата на власта. Судот вообичаено ја започнува неговата проценка 
тргнувајќи од генералната претпоставка дека властите на државата дејствувале 
во добра верба, а од апликантот се очекува уверливо да ја собори оваа претпо-
ставка. Како резултат на тоа, немало многу случаи во кои е откриено кршење 
на овој член (на пример, Gusinskiy v. Russia101; Lutsenko v. Ukraine102; Tymoshen-
ko v. Ukraine103). Сепак, Судот неодамна ја преиспита неговата судска пракса 
во Merabishvili v. Georgia104, во која пресуда објаснува дека нема причина да се 
ограничи себеси на директните докази во врска со жалбените наводи по членот 
18 или да примени посебен стандард на докажување на таквите наводи105. Како 
општо правило, товарот на докажување го носи едната или другата страна, а 
ваквиот пристап се применува и во однос на жалбените наводи по членот 18106.

IV. СРАЗМЕРНОСТ (ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ)

Постојат неколку невидливи одредби од Конвенцијата - концепти и права 
кои не се наоѓаат експлицитно каде било во нејзиниот текст, но кои со текот на 
годините станаа интегрален дел од Конвенциското право. Од нив најзначајна е 
сразмерноста (пропорционалноста) која е во центарот на сите оправдувања за 
вмешување на правата од Конвенцијата.

Постојат голем број клучни тестови кои можат да се применат во однос на 
кое било прашање од Конвенцијата:

1. Дали биле истакнати „релевантни и доволни причини“ за какво било 
мешање во правото од Конвенцијата? Дали е тоа „неопходно во едно 
демократско општество“? Дали тоа одговара на некоја „неодложна 
општествена потреба“?

101 Gusinskiy v. Russia, пресуда од 19 мај 2004 година, апликација бр. 70276/01, став 73-78. 

102 Lutsenko v. Ukraine, пресуда од 3 јули 2012 година, апликација бр. 6492/11, ставови 104-110.

103 Tymoshenko v. Ukraine, пресуда од 30 април 2013 година, апликација бр. 49872/11, ставови 294-301.

104 Merabishvili v. Georgia, пресуда на Големиот судски совет од 28 ноември 2017 година, апликација бр. 

72508/13.

105 Id. став 316.

106 Id. ставови 310-311.
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2. Дали постои алтернативно дејствие со кое вмешувањето би било 
помало? Дали тоа дејствие било разгледано? Дали биле дадени 
релевантни и доволни причини за неговото отфрлање?

3. Дали биле ставени на располагање процедурални заштитни гаранции 
и дали истите биле запазени за да се избегне можност за злоупотреба?

4. Дали вмешувањето било направено така што тоа „ја нарушило 
нарушило суштината на правото“?

V. ОДНОСОТ НА КОНВЕНЦИЈАТА СО НАЦИОНАЛНОТО И 
МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

i.  Супсидијарност

Изречно упатување на принципот на супсидијарност ќе биде воведено 
во Преамбулата на Конвенцијата штом ќе стапи на сила Протоколот 15107. Се-
пак, тој  долго време се сметаше за принцип кој е длабоко вграден во Конвен-
цијата и Судот упатуваше на него уште од неговата рана судска пракса (за прв 
пат во Belgian linguistic case108). Принципот на супсидијарност ја отелотворува 
споделената одговорност на државите и на Судот за остварување на ефектив-
на имплементација на Конвенцијата109. Следствено на тоа, тој има двострана 
природа. Од една страна, државите се одговорни за осигурување на правата и 
слободите загарантирани со Конвенцијата и за обезбедување ефикасни прав-
ни лекови кога е тоа потребно. Оваа обврска паѓа на сите национални власти, 
вклучувајќи ги и домашните судови. Од друга страна, Судот не може да ја пре-
земе улогата на надлежните државни органи во тоа и затоа тој мора да признае 
определен простор за проценка со што им овозможува да ги изберат соодвет-
ните мерки. Неговата обврска е да ја надгледува усогласеноста на овие мерки 
со барањата на Конвенцијата. Што се однесува поконкретно до одлуките на до-
машните судови, Судот во неколку наврати истакна дека тој не е суд од четврта 
инстанца и дека тој не може да го заземе местото на националните судови, кои 
се првенствено одговорни да ги проценат фактите на случајот и правото што 
треба да се примени. Тој ќе премине кон тоа самиот да направи таква проценка 
кога тоа е потребно да се осигура дека одлуките за кои станува збор самите по 
себе не претставуваат прекршување на Конвенцијата.

107 Протоколот 15 беше усвоен на 24 јуни 2013 година и тој ќе влезе во сила штом го ратификуваат сите 

држави-членки. 

108 Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium, “Belgian linguistic 

case”, пресуда од 23 јули 1968 година, апликации бр. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 и 2126/64.

109 Види ја Брајтонската декларација од 2012 година.
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ii. Простор за проценка (margin of appreciation)

Доктрината за „простор на проценка“ (margin of appreciation) е творба 
на меѓународното право. Таа го дефинира односот помеѓу Европскиот суд за 
човекови права како супранационален суд и националните судови. Според 
Конвенцијата, државите се слободни да усвојат какви било средства што тие ќе 
ги изберат за да ги заштитат правата од Конвенцијата, што е предмет на краен  
надзор од страна на органите на Конвенцијата. Конвенцијата не бара истите 
стандарди да се применуваат подеднакво во сите 47 држави-членки на Сове-
тот на Европа со нивните многу различни социјални, културни, економски и 
правни системи. Во тој поглед, Конвенциското право е многу различно од пра-
вото на Европската унија, кое бара многу висок степен на воедначеност. Додека 
државите ги „обезбедуваат“ заштитените права, како што се бара во членот 1, 
тие имаат простор за проценка во однос на тоа како да го прават тоа. Дали овој 
простор е широк или тесен ќе зависи од засегнатото право и од околностите 
на случајот. Доктрината за простор за проценка (margin of appreciation) беше 
„невидлива“, но ќе биде внесена во преамбулата на Конвенцијата штом ќе стапи 
на сила Протоколот 15.110

iii. Член 53 (Заштита на постојните човекови права)

Членот 53 е уште една манифестација на принципот на супсидијарност со 
тоа што тој признава дека државите можат да обезбедат дополнителна заштита 
на човековите права, при што Конвенцијата претставува апсолутен минимум. 
Дополнителна заштита може да биде обезбедена или преку домашното зако-
нодавство или преку меѓународните договори на кои секоја држава може да 
биде членка, особено оние кои се повеќе тематски насочени. Индикативно, тоа 
може да бидат: Конвенцијата за правата на детето; Конвенцијата на Советот на 
Европа за акција против трговијата со луѓе; Конвенцијата за бегалци од 1951 
година; Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, правото на ЕУ и 
инструментите на ОН за човекови права. Судот одамна и самиот се осврнува на 
таквите меѓународни инструменти при толкувањето на Конвенцијата.

VI. АВТОНОМНИ КОНЦЕПТИ 

Европската комисија и Судот за човекови права усвоија посебно „Кон-
венциско значење“ за бројни фрази, значење што честопати се разликува од 
она што се наоѓа во националниот закон и во лаичкиот говор. Овој пристап 
се оправдува со потребата да се обезбеди извесен степен на воедначеност во 

110 Supra note 107.
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третманот на договорните страни, како и да се осигура дека државите не ги 
користат нивните сопствени дефиниции за да ги избегнат правата и слободите 
загарантирани со Конвенцијата. Од првите пресуди за прашањето на автоном-
ното значење на одредени фрази (Engel v. Netherlands111 и König v. Germany112), 
Судот во повеќе наврати нагласи дека дефинициите според домашното право 
служат само како почетна точка. Оттука, кога се користат одредбите од Кон-
венцијата и Конвенциската судска пракса, важно е да се биде запознаен со овие 
автономни концепти и нивните дефиниции.

i. Дефиниција на термините што се користат во текстот на 
Конвенцијата113

Мачење/ тортура (член 3)

Вклучува страдање од одреден интензитет и суровост, за коешто се врзу-
ва   „специјална стигма за намерно нечовечко постапување што предизвикува 
многу сериозно и сурово страдање“ (Ireland v. the United Kingdom v. the United 
Kingdom114). Страдањето може да биде физичко или душевно, под услов тоа да е 
доволно сериозно (Greek Interstate case115).

Нечовечко постапување/ нечовечки третман (член 3)

Опфаќа барем такво постапување што намерно предизвикува сериозно 
душевно и физичко страдање (Види Greek Interstate case116). Лошото постапување 
„мора да достигне одредено минимално ниво на сериозност“, за да тоа претставу-
ва  нечовечко постапување (Ireland v. the United Kingdom117). Спротивно од торту-
рата, не е нужна намера да се предизвика страдање, ниту пак се бара  страдање-
то да биде намерно. Натамошното разграничување помеѓу мачење и нечовечко 

111 Engel v. Netherlands, пресуда од 8 јуни 1976 година, апликации бр. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, и 

5370/72, став 81.

112 König v. Germany, пресуда од 28 јуни 1978 година, апликација бр. 6232/73, ставови 88-90.

113 Треба да се напомене дека членовите во заградите се однесуваат на членот во однос на кој дадениот 

концепт бил претежно разгледуван од страна на Судот. Оттука, исто така е направено упатување кон 

определен член за концептите кои се вклучени во текстот на споменатиот член (на пример „граѓанска 

служба“ или „морален или физички интегритет“).

114 Ireland v. the United Kingdom, пресуда од 18 јануари 1978 година, апликација бр. 5310/71, став  167.

115 The Greek Case – Denmark, Norway, Sweden and Netherlands v. Greece, Извештај на Комисијата од 05 ноем-

ври 1969 година, апликации бр. 3321/67, 3322/67, 3323/67 и 3344/67.

116 Ibid.

117 Ireland v. the United Kingdom, пресуда од 18 јануари 1978 година, апликација бр. 5310/71, став 162.
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постапување лежи во степенот на страдање. Во 1999 година, Судот усвои понизок 
праг со тоа што тврдеше дека одредени дејствија кои во минатото биле класифи-
цирани како „нечовечки и понижувачки третман“, наспроти „тортура“, би може-
ле да се класифицираат како „тортура“ (Selmouni v. France118).

Деградирачко постапување/ деградирачки третман (член 3)

Се состои во постапување или казнување што грубо го понижува лице-
то пред него или пред другите или го тера лицето да дејствува спротивно на 
неговата волја или совест. Тоа се смета за „деградирачко“ согласно неговото 
вообичаено значење кое се среќава и во речниците.

Ропство (член 4)'

Судот ја усвои класичната дефиниција на ропството содржана во 
Конвенцијата за ропство од 1926 година, која бара остварување на оригинерното 
право на сопственост и намалување на статусот на засегнатиот поединец кој 
бил сметан за  „објект“ (Siliadin v. France119).

Ропска зависност (член 4)

Ропската зависност претставува „посебно сериозен облик на негирање 
на слободата“ (Van Droogenbroeck v. Belgium120). За целите на Конвенцијата, таа 
е дефинирана како „обврска некому да се обезбедат услуги која обврска е  на-
метната со употреба на принуда“ (Siliadin v. France121). Таа треба да се поврзе со 
концептот на ропство, при што и двете прашања се испитуваат како прашања 
за статусот. Ропската зависност или потчинетост е поврзана со принудната или 
задолжителната работа (види подолу) и таа од страна на Судот била третирана 
како „потежок облик“ на принудниот или задолжителниот труд. Обележје за 
разграничување помеѓу нив е чувството на жртвата дека нејзината состојба е 
постојана и дека е малку веројатно дека таа ќе се промени. Доволно е тоа чув-
ство да биде засновано врз објективни критериуми (на пример, обврската за 
„кметот“ да живее на имотот на друго лице и неможноста да се измени неговата 
состојба) или да биде поттикнато или одржувано од одговорните за ситуација-
та (C.N. and V. v. France122).

118 Selmouni v. France, пресуда на Големиот судски совет од 28 јули 1999 година, апликација бр. 25803/94, став 101.

119 Siliadin v. France, пресуда од 26 јули 2005 година, апликација бр. 73316/01, став 122.

120 Van Droogenbroeck v. Belgium, пресуда од 24 јуни 1982 година, апликација бр. 7906/77, став 58.

121 Siliadin v. France, пресуда од 26 July 2005 година, апликација бр. 73316/01, став 124.

122 C.N. and V. v. France, пресуда од 11 октомври 2012, апликација бр. 67724/09, став 91.
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Принудна работа или задолжителен труд (член 4)

Поимот „труд“ не е ограничен на сферата на мануелната работа, туку овој 
збор има широко значење подразбирајќи ги сите работи или услуги (Van der 
Mussele v. Belgium123). Судот како појдовна точка ја користел дефиницијата што 
се среќава во Конвенцијата на МОТ бр.29124 и прифатил дека за да стане збор за  
„принудна или задолжителна работа“ мора да има некое физичко или ментално 
ограничување, што го сугерира придавката „принудна“, како и некакво  
надминување на волјата на личноста, како што се сугерира со придавката 
„задолжителна“. Според тоа, она што мора да постои е работа изнудена под 
закана од каква било казна и исто така извршена спротивно на волјата на 
засегнатото лице, односно работа за која лицето не се понудило доброволно 
(ibid.).

Поимот „казна“ што се среќава во првиот критериум се користи во 
поширока смисла на зборот и може да се движи до физичко насилство или 
воздржаност, но исто така може да земе и суптилни форми од психолошка 
природа, како што се заканите дека жртвите ќе бидат пријавени во полицијата 
или имиграционите органи, во случај кога нивниот статус на вработување е 
нелегален. Види, на пример, C.N. and V. v. France125 во кој случај Судот сметаше 
дека враќањето назад во нејзината земја на потекло од страна на првата 
апликантка било перцепирано како „казна“, а заканата дека ќе биде вратена 
како „закана“ дека таа  „казна“ ќе биде извршена126. Во случајот Chowdury 
and Others v. Greece127 апликантите, кои се наоѓале во ранлива ситуација како 
илегални мигранти без ресурси и со ризик да бидат уапсени, притворени и 
депортирани, продолжиле да работат бидејќи се плашеле дека ќе ги загубат 
нивните задоцнети и многу ниски примања, без кои тие не можеле ниту да 
живеат на друго место во Грција, ниту да ја напуштат земјата128. Види исто така 
Rantsev v. Cyprus and Russia129, каде што Судот сметаше дека е неопходно да се 
утврди дали ситуацијата на жртвата претставува „ропство“, „ропска зависност“ 
или „принудна и задолжителна работа“ и аргуметираше дека „самата трговија 
со луѓе ... спаѓа во опсегот од членот 4“.130

123 Van der Mussele v. Belgium, пресуда од 23 ноември 1983 година, апликација бр. 8919/80, став 33.

124 Конвенција за принудна работа, 1930 (бр. 29) – стапување во сила: 01 мај 1932 година.

125 C.N. and V. v. France, пресуда од 11 октомври 2012 година, апликација бр. 67724/09, ставови 68-79.

126 Id. став 78.

127 Chowdury and Others v. Greece, пресуда од 30 март 2017 година, апликација бр. 21884/15.

128 Id. став 95.

129 Rantsev v. Cyprus and Russia, пресуда од 7 јануари 2010 година, апликација бр. 25965/04.

130 Id. став 282.
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Што се однесува до прашањето дали лицето се понудило доброволно за 
предметната работа, претходната согласност на поединецот не е одлучувачка, 
туку Судот повеќе ќе ги земе предвид сите околности на случајот во светлина 
на основните цели на членот 4, бидејќи тие произлегуваат од исклучоците утвр-
дени во ставот 3 и ги вклучуваат општиот интерес, општествената солидарност 
и она што е нормално во вообичаениот тек на работата. Во оваа смисла, Судот 
зема предвид дали извршените услуги спаѓаат надвор од опсегот на нормалните 
професионални активности на засегнатото лице; дали услугите се платени или 
не, или дали услугата вклучува друг фактор на надоместување; дали обврска-
та е заснована врз концепцијата за општествена солидарност (на пример, во 
однос на должноста на лекарот да учествува во служба за итни случаи); и дали 
товарот што бил наметнат бил непропорционален.

Лишување од слобода (член 5)

Дали физичките лица се лишени од слобода или нивното движење е 
само ограничено зависи од испитувањето на конкретната ситуација, при што 
треба да се земат предвид низа критериуми како што се видот, времетраењето, 
ефектите и начинот на спроведување на предметната мерка (Guzzardi v. Italy131, 
Riera Blume v. Spain132, Koniarska v. The United Kingdom133, Austin and Others v. 
United Kingdom134, Creangă v. Romania135). Разликата е важна затоа што лишу-
вањето од слобода е дозволено само во рамките на исцрпната листа на ситуации 
и тоа се регулира процедурално со членот 5. Ограничувањата на движењето 
се регулирани со членот 2 од Протоколот 4. De Tommaso v. Italy136 сеопфатно 
го третира прашањето за разликата помеѓу двете. Во некои случаи, како што е 
притворот според членот 5 (1) (ѓ), Судот го одбил барањето за неопходност и 
пропорционалност (Saadi v. the United Kingdom137) кои сè уште се потребни за 
ограничувања според членот 2 од Протоколот 4.

131 Guzzardi v. Italy, пресуда од 6 ноември 1980 година, апликација бр. 7367/76, став 92.

132 Riera Blume v. Spain, пресуда од 14 октомври 1999 година, апликација бр. 37680/97, став 28.

133 Koniarska v. the United Kingdom, одлука од 12 октомври 2000 година, апликација бр. 33670/96.

134 Austin and Others v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 15 март 2012 година, апли-

кации бр. 39692/09, 40713/09 и 41008/09, став 57.

135 Creangă v. Romania, пресуда на Големиот судски совет од 23 февруари 2012 година, апликација бр. 

29226/03, став 91.

136 De Tommaso v. Italy, пресуда на Големиот судски совет од 23 февруари 2017, апликација бр. 43395/09, 

ставови 80-89.

137 Saadi v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 29 јануари 2008, апликација бр. 13229/03, 

став 72.
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Безбедност на лицето (член 5)

Иако членот 5 став 1 го гарантира правота на слобода и „безбедност на 
лицето“, се покажа дека овој последен аспект не постои независно. Тој не може 
да се користи за да се опфатат идеите за физички интегритет кои, доколку е со-
одветно, спаѓаат во рамките на членот 8 (право на почитување на приватниот 
и семејниот живот) и поекстремните случаи како што е членот 3 (забрана на 
тортура). Терминот безбедност се однесува само на заштитата од арбитрарност 
во врска со лишувањето од слобода.

Кривично (член 6)

Едно лице би можело да биде подложено на „кривично обвинение“ или по-
стапка што ќе ја привлече заштитата на членот 6 (право на правично судење), 
иако не се вклучени никакви „кривични“ постапки во домашното право. Во од-
нос на утврдувањето на постоењето на „кривично“ обвинение, Engel v. Nether-
lands138 ги воспостави трите критериуми кои треба да се толкуваат во светлина на 
автономијата на концептот според Конвенцијата. Институциите на Конвенцијата 
ја имаат предвид (i) класификацијата на делото во домашното право, (ii) природа-
та на делото и (iii) сериозноста на казната. Јасно е дека домашната класификација 
не е одлучувачка доколку таа вели дека одредено обвинение  по неговата природа 
не е кривично (види Öztürk v. Germany139), но таа е одлучувачка ако вели дека тоа 
е кривично. Конвенцијата НЕ бара да бидат покренати формални кривични 
постапки во секој случај што таа го смета за кривичен. Меѓутоа, таа бара 
да бидат ставени на располагање процедуралните заштитни гаранции од 
членот 6. Практичарите ќе сакаат да бидат особено свесни за ова, тогаш кога се 
преземаат чекори или се изречени наредби кои се засновани на однесување кое 
би можело да биде (или може да биде) предмет на кривична постапка во нацио-
налното право и каде според барањата на Конвенцијата поради тоа може да биде 
покренато кривично обвинение.

Обвинение (член 6) 

„Обвинението“ претставува „официјално известување дадено на некое 
лице од страна на надлежниот орган за обвинението дека тоа сторило кривично 
дело“ или некое друго дело што со себе повлекува „имплицирање на таквиот 
навод и кое исто така значително влијае врз ситуацијата на осомничениот“ 

138 Engel v. Netherlands, пресуда од 8 јуни 1976 година, апликации бр.  5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, и 

5370/72, став 82.

139 Öztürk v. Germany, пресуда од 21 февруари 1984 година, апликација бр. 8544/79, ставови 49-50.
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(Corigliano v. Italy140 или R.L. v. Netherlands141). Во Deweer v. Belgium142, Су-
дот утврдил дека кривичното обвинение било поднесено кога бизнисот на 
трговецот бил затворен за време на истрагите, иако никогаш не била покрената 
никаква кривична постапка. Доколку осомничениот биде уапсен пред да биде 
обвинет, кривичното „обвинение“ постои од датумот на неговото апсење, што 
има главно влијание врз неговата ситуација, овозможувајќи им на властите 
да спороведат истражни мерки со негово учество (Simeonovi v. Bulgaria143). 
Ниту екстрадицијата ниту постапката за депортација (дури и тогаш кога 
депортацијата е изречена како кривична санкција) не се смета дека се покриени 
со членот 6 (Maaouia v. France144).145

Граѓанско право (член 6)

Институциите на Конвенцијата се воздржаа од формулирање на каква 
било апстрактна дефиниција на „граѓанските права“. Наместо тоа, тие пресудиле 
врз основа на конкретните факти на секој поединечен случај. Концептот 
на „граѓански права“ не треба да се толкува единствено преку упатување на 
домашното право на тужената држава, туку тој претставува самостоен, автоно-
мен поим заснован врз карактерот на правото (König v. Germany146). Релевантно 
прашање е дали исходот на постапката е одлучувачки за приватните права 
и обврски. Исто така, мора, барем врз издржани, аргументирани основи, да 
постои основа за правото во домашното право, без оглед на тоа дали тоа право 
е заштитено со Конвенцијата (Micallef v. Malta147). Карактерот на законодав-
ството кое регулира како треба да се разреши прашањето  (закон од областа 

140 Corigliano v. Italy, пресуда од 10 декември 1982 година, апликација бр. 8304/78, став 34.

141 R.L. v. Netherlands, одлука од 18 мај 1995 година, апликација бр. 22942/93, стр. 4-5.

142 Deweer v. Belgium, пресуда од 27 февруари 1980 година, апликација бр. 6903/75, ставови 41-47.

143 Simeonovi v. Bulgaria, пресуда на Големиот судски совет од 12 мај 2017 година, апликација бр. 21980/04, 

став 121.

144 Maaouia v. France, пресуда на Големиот судски совет од 5 октомври 2000 година, апликација бр. 39652/98, 

став 40.

145 Спротивно на тоа, членот 47 (2) од Повелбата на ЕУ за фундаменталните права нуди поширока заштита 

во овој поглед, бидејќи „правото на правично судење не се сведува на споровите кои се однесуваат на 

граѓанските права и обврски“ (Објаснувања во однос на Повелбата на ЕУ за фундаменталните права). И 

покрај тоа, имајќи предви дека опсегот на правата од Повелбата на ЕУ е ист како и на оние востановени 

со ЕКЧП и како што тоа се толкува од страна на Судот,  членот 6 став 1 се применува врз сите прашања 

покриени со правото на ЕУ и тој утврдува минимум заштита во смисла на Конвенцијата.

146 König v. Germany, пресуда од 28 јуни 1978 година, апликација бр. 6232/73, ставови 88-90.

147 Micallef v. Malta, пресуда на Големиот судски совет од 15 октомври 2009 година, апликација бр. 17056/06, 

став 74.
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на граѓанското, трговското, управното право, итн.) или природата на органот 
кому му е доверена надлежноста по прашањето (редовен суд, управен орган и 
сл. ) не се од одлучувачко значење (ibid.).

Определување (член 6)

Во граѓанските предмети тоа се однесува на сите постапки кои се 
одлучувачки за граѓанските права и обврски. Во кривичните случаи тоа се од-
несува на пресудата и на сите понатамошни жалби.

Опфат на правото на правично судење (член 6)

Правото на правично судење според членот 6 не се ограничува само на 
спроведувањето на судските постапки. Онаму каде што се појавуваат прашања 
кои спаѓаат во опсегот на членот 6, тоа се враќа во административните фази 
на донесувањето на одлуките (на пример, во случаите на грижа за децата) и 
се движи напред кон извршувањето на пресудата (Hornsby v. Greece148). Исто 
така, членот бара да постои правна сигурност, односно доследност помеѓу пре-
судите за исти прашања што ги донесуваат различни судови (на пример, Vincic 
and Others v. Serbia149, Tudor Tudor v. Romania150, Stoilkovska v. Macedonia151). Тоа 
не важи за прашањата кои се сметаат за чисто административни, како што се 
депортацијата или екстрадицијата.

Независен трибунал (член 6)

Оваа фраза се среќава во членот 6 став 1, таму каде што е наведено 
барањето за „независен и непристрасен трибунал“. Судот сметал дека 
концептите на независност и непристрасност (види подолу) се поврзани, но 
доста различни (Pullar v. the United Kingdom152).

Независен трибунал е оној трибунал кој е независен од извршната власт 
и од страните на случајот. При утврдувањето дали трибуналот може да се смета 
за независен, Судот ги зел предвид, меѓу другото, начинот на назначување на 
неговите членови и времетраењето на нивниот мандат (на пример, краткиот 

148 Hornsby v Greece, пресуда од 19 март 1997 година, апликација бр. 18357/91, став 40.

149 Vincic and Others v. Serbia, пресуда од 1 декември 2009 година, апликации бр. 44698/06, 44700/06, 44722/06 

и други, став 56.

150 Tudor Tudor v. Romania, пресуда од 24 март 2009 година, апликација бр 21911/03, ставови 26-32.

151 Stoilkovska v. Macedonia, пресуда од 18 јули 2013 година, апликација бр. 29784/07, ставови 39-40 и 44-49.

152 Pullar v. the United Kingdom, пресуда од 10 јуни 1996 година, апликација бр. 22399/93, став 29.
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мандат со можност за негово обновување, односно продолжување може да 
биде дискутабилен, види Incal v. Turkey153), постоењето на гаранции против 
надворешни притисоци (на пример, непреземање инструкции од извршната 
власт или неприфаќање како обврзувачки на советите на извршната власт за 
толкување на договорите, види ги Greek Interstate case и Beaumartin v. France 

154), и прашањето дали постои легитимно сомневање во поглед на изгледите на 
независност (види Campbell and Fell v. the United Kingdom155).

Непристрасен трибунал (член 6)

Непристрасноста подразбира недостаток на предрасуди или пристра сност, а 
за утврдување на непристрасноста, постојат два аспекти кои треба да бидат земени 
предвид: а) трибуналот мора да биде субјективно непристрасен, што значи дека 
ниту еден член на трибуналот не треба да има лични предрасуди или пристрасност. 
Личната непристрасност треба да подразбере соодветно назначени судии, освен 
ако не постојат докази за спротивното, а б) трибуналот, исто така, треба да биде 
непристрасен и од објективна гледна точка. Во овој поглед, дури и изгледите, 
односно перцепциите можат да имаат одредена важност. Тука во  прашање е 
довербата што судовите во едно демократско општество мора да ја инспирираат во 
јавноста и пред сè кај обвинетиот, кога станува збор за кривичната постапка или, кај 
странките, во граѓанските случаи. Ставот на страните е важен, но не одлучувачки, а 
клучно е прашањето дали постои легитимна причина да се стравува од недостаток 
на непристрасност (Hauschildt v. Denmark156).

Трибунал/суд (член 6)

Зборот „трибунал“ во членот 6 став 1 не мора нужно да се сфати како 
означување на класичен вид суд кој е интегриран во рамките на стандардната 
судска машинерија на земјата (Campbell and Fell v. the United Kingdom157). 
Како критериум се зема институцијата за која станува збор да има целосна 
надлежност да донесува правно обврзувачки одлуки кои не смеат да се 
менуваат од страна на несудски орган (Findlay v. the United Kingdom158). Меѓу-

153 Incal v. Turkey, пресуда на Големиот судски совет од 9 јуни 1998 година, апликација бр. 22678/93, ставови 65 и 68.

154 Beaumartin v. France, пресуда од 24 ноември 1994 година, апликација бр. 15287/89, став 38.

155 Campbell and Fell v. the United Kingdom, пресуда од 28 јуни 1984 година, апликации бр. 7819/77 и 7878/77, 

ставови 78 и 85.

156 Hauschildt v. Denmark, пресуда од 24 мај 1989 година, апликација бр. 10486/83, став 48.

157 Campbell and Fell v. the United Kingdom, пресуда од 28 јуни 1984 година, апликации бр. 7819/77 и 7878/77, 

став 76.

158 Findlay v. the United Kingdom, пресуда од 25 февруари 1997 година, апликација бр. 22107/93, став 77.
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тоа, фактот дека институцијата врши судски функции не е доволен. Употреба-
та на терминот „трибунал“ е „оправдана само за органот кој исполнува низа 
понатамошни барања“ (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium159), како 
што се  независноста и непристрасноста, како што беше дискутирано погоре.

Државна служба (член 6)

Во неговата водечка пресуда во Pellegrin v. France160, Судот зазема стано-
виште  дека е важно, со цел да се примени членот 6 став 1 да се воспостави 
самостојна, автономна интерпретација на терминот „државна служба“ што би 
овозможило да се дозволи еднаков третман на јавните службеници, без оглед 
на правната природа во домашното право на односот помеѓу службеното лице 
и административниот орган. За таа цел, Судот усвои функционален критериум 
врз основа на природата на должностите и одговорностите на службеникот. 
Судот ќе се обиде да утврди во секој случај дали објавата на апликантот вклу-
чувала директно или индиректно учество во извршувањето на овластувањата 
доделени со јавното право и должностите наменети за заштита на општите ин-
тереси на државата или на другите јавни органи (Frydlender v. France161). Очи-
гледен пример би биле должностите на вооружените сили и полицијата.

Семејство (член 8)

Концептот на „семејство“ сега се подразбира како проширен концепт 
надвор од формалните легитимни односи и аранжмани (Johnston and Others 
v. Ireland162). Органите на Конвенцијата сé повеќе ја земаат во предвид сушти-
ната и реалноста на односите, притоа признавајќи ги развојните трендови во 
општествените практики и правото европските држави. Историски гледано, 
Европскиот суд за човекови права генерално не ги признаваше хомосексуални-
те односи како семеен живот, туку како дел од приватниот живот. Сепак, Судот 
сега смета дека кога таквиот однос е сличен на бракот тој може да се смета за 
семеен живот.

159 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, пресуда од 23 јуни 1981 година, апликации бр. 6878/75 и 

7238/75, став 55.

160 Pellegrin v France, пресуда на Големиот судски совет од 8 декември 1999 година, апликација бр. 28541/95, 

став 63.

161 Frydlender v. France, пресуда на Големиот судски совет од 27 јуни 2000 година, апликација бр. 30979/96, 

ставови 33-41.

162 Johnston v Ireland, пресуда од 18 декември 1986 година, апликација бр. 9697/82, ставови 55-56.
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Приватен живот (член 8)

Овој концепт ја опфаќа сферата на непосредната лична автономија. Тоа 
ги покрива аспектите на моралниот и на физичкиот интегритет (X and Y v. 
Netherlands163) (види исто така подолу под „морален и физички интегритет“). 
Овој концепт е поширок од правото на „приватност“ во смисла дека тој може 
да ги чува скриените или тајните работи што не се сака да се откриваат или 
изложуваат. Приватниот живот обезбедува сфера во која секој може слободно 
да го следи развојот и исполнувањето на неговата личност. Ова го опфаќа 
правото на идентитет (вклучувајќи ги и имињата и сопствената претстава 
за себеси), а го вклучува и правото да се развиваат односи со другите луѓе, 
особено на емотивно поле, вклучувајќи ги и сексуалните односи со други лица, 
како и активностите од професионална или деловна природа (Niemietz v. Ger-
many164). Тој ја вклучуваи „мрежата на лични социјални и економски односи 
кои го сочинуваат приватниот живот на секое човечко суштество“ (Slivenko v. 
Latvia165). Судот сега признава дека угледот, односно репутацијата на лицето 
честопати е значајна во развивањето на тие односи и како таква е заштитена 
под оваа рубрика од членот 8. Правото да се има сопствена претстава за 
себеси беше разгледувано во поглед на објавувањето фотографии од луѓе кои 
се генерално или привремено биле во очите на јавноста (во кои случаи Судот 
оствари балансирање помеѓу правото на приватниот живот и слободата на 
изразување, види Von Hannover v. Germany (No. 2)166), како и „обични личности“ 
(во кои случаи мешањето не може да се оправда со легитимна цел заштитена со 
Конвенцијата, види (Georgi Nikolaishvili v. Georgia167).

Морален и физички интегритет (член 8)

Индивидуалниот „морален и физички интегритет“, односно физичката и 
психолошката благосостојба се заштитени со приватниот живот во рубриката 
од членот 8 (види погоре под „приватен живот“).Меѓутоа, тоа е исто така и 
термин кој се користи во врска со третманот или условите што потпаѓаат под 
„прагот на сериозноста“ што се бара со членот 3 (Costello-Roberts v. the United 
Kingdom and Raninen v. Finland168).

163 X and Y v Netherlands, пресуда од 26 март 1985 година, апликација бр. 8978/80, став 22.

164 Niemietz v. Germany, пресуда од 16 декември 1992 година, апликација бр. 13710/88, став 29.

165 Slivenko v. Latvia, пресуда на Големиот судски совет од 9 октомври 2003 година, апликација бр. 48321/99, став 96.

166 Von Hannover v. Germany (No. 2), пресуда на Големиот судски совет од 7 февруари 2012 година, аплика-

ции бр. 40660/08 и 60641/08, ставови 95-126.

167 Georgi Nikolaishvili v. Georgia, пресуда од 13 јануари 2009 година, апликација бр. 37048/04, став 123.

168 Costello-Roberts v. the United Kingdom, пресуда од 25 март 1993 година, апликација бр. 13134/87, ставови 
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Дом (член 8)

Домот доби широка дефиниција од страна на Конвенциските органи. Не 
е неопходно домот да биде законски утврден, со тоа што поголемо значење се 
придава на природата на занимањето, отколку на неговата законитост, но овој 
концепт не се проширува на местото што некој би сакал да го окупира како свој 
дом. Понатаму, со оглед дека „домот“ и „приватниот живот“ може да се прекло-
пуваат со деловните и професионалните активности, се утврди дека заштитата 
на членот 8 (правото на почитување на приватниот и семејниот живот) се про-
тега и на личните канцеларии (Niemietz v. Germany169) како и на просториите на 
претпријатието, во случај на компании (Société Colas Est and Others v. France170).

Слобода на изразување (член 10)

Сметана како една од суштинските основи на едно демократско опште-
ство, еден од основните услови за неговиот напредок и за развојот на секој 
човек (Handyside v. the United Kingdom171), слободата на изразување е широко 
толкувана и  соодветно на тоа, сите потенцијални исклучоци од неа тесно се 
толкуваат (Sunday Тimes v. the United Kingdom(No.1)172). Членот не ги опфаќа 
само оние „информации“ или „идеи“ кои се позитивно примени или се сметаат 
за ненавредливи или како прашање на рамнодушност, туку и оние информа-
ции и идеи коишто навредуваат, шокираат или вознемируваат (Handyside v. the 
United Kingdom173), вклучувајќи го поттикнувањето омраза, непристојноста и 
богохулењето, како и порнографијата. Заштитена е секоја содржина (на пример, 
политички ставови, рекламирање, уметничко изразување, итн.), како и какви 
било средства за изразување, вклучувајќи ги (но не ограничувајќи се на) книги, 
летоци, цртани филмови, слики, работилници и семинари, ширење информа-
ции  преку Интернет и печатот. Всушност, при остварувањето на ова право, 
лицата или организациите имаат право да ги изберат оние средства кои тие 
сметаат дека се соодветни (на пример, Women on Waves and Others v. Portugal174). 
Меѓу овие средства, печатот е од особена важност во поглед на неговата витална 
улога во демократските општества како „јавен надзорник, односно куче-чувар“ 

29-36, и Raninen v. Finland, пресуда од 16 декември 1997 година, апликација бр. 20972/92, ставови 52-64.

169 Niemietz v. Germany, пресуда од 16 декември 1992 година, апликација бр. 13710/88, став 30.

170 Société Colas Est and Others v. France, пресуда од 16 април 2002 година, апликација бр. 37971/97, ставови 40-41.

171 Handyside v. the United Kingdom, пресуда од 7 декември 1976 година, апликација бр. 5493/72, став 49.

172 Sunday Тimes v. the United Kingdom (No. 1), пресуда од 26 април 1979 година, апликација бр. 6538/74, став 65.

173 Handyside v. the United Kingdom, пресуда од 7 декември 1976 година, апликација бр. 5493/72, став 49.

174 Women on Waves and Others v. Portugal, пресуда од 3 февруари 2009 година, апликација бр. 31276/05, став 38.
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(на пример, Financial Times Ltd and Others v. the United Kingdom175)176.). Таква-
та улога на „јавен куче-чувар“ му беше признаена на граѓанското општество 
и како резултат на тоа се сметаше дека на нивните активности  треба да им се 
гарантира слична заштита од Конвенцијата како онаа  што е гарантириана на 
печатот (Youth Initiative for Human Rights v. Serbia177, а исто така види ја и пре-
судата Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina178).

Во светлина на улогата на печатот и на граѓанското општество како јавно 
надзорно тело, Судот го прошири неговиот пристап во однос на потенцијал-
ното право да се добиваат информации согласно членот 10. Во Magyar Helsinki 
Bizottság v. Hungary179 и Youth Initiative for Human Rights v. Serbia180, каде што 
Судот повторно потсети на неговата претходна судска пракса за ова прашање, 
заклучокот беше дека членот 10 не му дава на поединецот право на пристап 
до информации што ги поседува јавниот орган, ниту, пак, ја обврзува Владата 
да споделува такви информации со поединецот. Меѓутоа, таквото право или 
обврска би можело да произлезе, прво, кога откривањето на информациите е 
наложено со судски налог кој добил правна сила и, второ, во околности кога 
пристапот до информациите претставува инструмент за остварување на него-
вото или нејзиното право на слобода на изразување, а особено  на „слободата 
на примање и пренесување информации“, како и тогаш кога неговото негирање 
претставува вмешување во тоа право.

Здруженија (член 11)

Судот го испита значењето на автономниот концепт на „здруженија“ 
во светлина на врската помеѓу демократијата, плурализмот и слободата 

175 Financial Times Ltd and Others v. the United Kingdom, пресуда од 15 декември 2009 година, апликација бр.  

821/03, став 59.

176 Види, исто така, Sunday times v. the United Kingdom, пресуда од 26 април 1979 година, апликација бр. 

6538/74.

177 Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, пресуда од 25 јуни 2013 година, апликација бр. 48135/06, став 

20.

178 Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina, пресуда на Големиот судски совет од 

27 јуни 2017 година, апликација бр. 17224/11, ставови 86-87. Судот зазема став дека критериумите кои се 

применуваат генерално во однос на ширењето на клеветнички искази од страна на медиумите во вршењето 

на нивната улога на куче-чувар исто така се применуваат и во однос на невладините организации, што меѓу 

другото, го опфаќа  и барањето да се проверат (верификуваат) фактичките тврдења (ставови 108-109).

179 Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, пресуда на Големиот судски совет од 08 ноември 2016 година, апли-

кација бр. 18030/11.

180 Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, пресуда од 25 јуни 2013 година, апликација бр. 48135/06.
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на здружување (Chassagnou and others v. France181). Очигледен пример на 
„здруженија“ кои играат клучна улога во осигурувањето на плурализмот и 
демократијата се политичките партии. Меѓутоа, овој концепт го вклучува 
секое правно лице востановено од поединци со цел да дејствуваат колективно 
на полето на заедничкиот интерес, како што се здруженијата кои го штитат 
културното или духовното наследство, остваруваат разни социо-економски 
цели, прокламираат или подучуваат религија, бараат етнички идентитет или ја 
бранат свеста на определено малцинство (Gorzelik and others v Poland182). Кога 
здружението има и приватно-правни и јавно-правни карактеристики, Судот 
ќе испита кои карактеристики преовладуваат. На пример, во Sigurjonsson v. 
Iceland183, Судот заклучи дека, иако здружението за кое станувало збор вршело 
извесни функции кои до одреден степен биле предвидени во важечкото 
законодавство и ги опслужувало не само неговите членови, туку и јавноста 
во целина, здружението фактички било воспоставено според приватното 
право и уживало целосна автономија во одредувањето на сопствените цели, 
организацијата и постапката. 184

Право на брак (член 12)

Се смета дека текстот на членот 12 укажува на тоа дека правото на брак 
е ограничено на заедниците помеѓу еден маж и една жена. Во Christine Good-
win v. the United Kingdom185, Судот прифати дека правото на брак се протега и 
на транссексуалците, врз основа на тоа што повеќе не може да се претпостави 
дека термините „мажи“ и „жени“ се однесуваат на одредување на родот според 
чисто биолошки критериуми186. Спротивно на ова, тоа право не се проширува 
и на истополовите бракови, бидејќи во времето кога Судот ја донесе својата 
пресуда во Schalk and Kopf v. Austria187, се чинеше дека не постоеше европски 
консензус во врска со ова прашање188. Правото на брак не вклучува право на 

181 Chassagnou and others v. France, пресуда на Големиот судски совет од 29 април 1999 година, апликации бр. 

25088/94, 28331/95 и 28443/95, став 100.

182 Gorzelik and others v. Poland, пресуда на Големиот судски совет од 17 февруари 2004 година, апликација 

бр. 44158/98, став 92.

183 Sigurjonsson v. Iceland, пресуда од 30 јуни 1993 година, апликација бр. 16130/90.

184 Id. став 31.

185 Christine Goodwin v. the United Kingdom, [пресуда на Големиот судски совет од 11 јули 2002, апликација 

бр. 28957/95.

186 Id. став 100.

187 Schalk and Kopf v. Austria, пресуда од 24 јуни 2010 година, апликација бр. 30141/04.

188 Id. став 58.
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развод (Johnston and Others v. Ireland189). За разлика од поширокиот член 8, се 
чини дека правото да се основа семејство од членот 12 е ограничено само на 
брачните двојки. На пример, правото на истополовите парови да засноваат 
граѓански заедници беше разгледувано во светлина на членот 14, земен заедно 
со членот 8 (види Vallianatos and Others v. Greece190).

Ефективен правен лек (член 13)

Лекот достапен на национално ниво за да се справи со „издржаните жал-
бени наводи“ во врска со суштината на правата и слободите загарантирани со 
Конвенцијата треба да биде ефективен во практиката, како и во законот (на 
пример, Iovchev v. Bulgaria191), било во смисла на спречување на наводното  пре-
кршување или на отстранување на оспорената состојба на работите, или, пак, 
во смисла на обезбедување соодветно обесштетување за какво било прекршу-
вање што веќе се случило.

Различни фактори можат да играат улога при утврдувањето на ефектив-
носта на правниот лек, како што се: околностите на случајот (на пример, надо-
местот на штета, односно компензацијата  не може да биде доволна, на пример 
во Petkov and Others v. Bulgaria192), овластувањата и процедуралните гаранции 
што ги дава надлежниот национален орган (на пример, Klass and Others v. Ger-
many193), или правото на кое се потпира (на пример, во случаите на протеру-
вање, каде што има жалбен навод за вистински ризик од повреда на правата на 
личноста од членот 2, членот 3, или членот 4 од Протоколот бр. 4, ефективноста, 
исто така, бара да се има пристап до правен лек со автоматско одложно [суспен-
зивно] дејство, види De Souza Ribeiro v. France194). Иако контекстот на наводната 
повреда е исто така релевантен (на пример, во Klass and Others v. Germany, Су-
дот утврдил дека лекот мора да биде колку што е можно поефективен имајќи 
го предвид ограничениот опсег на обраќање кој му е својствен на системот на 
тајно следење195, иако дури и во таквите случаи, постои минимален стандард 

189 Johnston v. Ireland, пресуда од 18 декември 1986 година, апликација бр. 9697/82, ставови 51-54.

190 Vallianatos and Others v. Greece, пресуда на Големиот судски совет од 7 ноември 2013 година, апликации 

бр. 29381/09 и 32684/09, ставови 70-92.

191 Iovchev v. Bulgaria, пресуда од 2 февруари 2006 година, апликации бр. 41211/98, став 142.

192 Petkov and Others v. Bulgaria, пресуда од 11 јуни 2009 година, апликации бр. 77568/01, 178/02 и 505/02, став 79.

193 Klass and Others v. Germany, пресуда од 6 септември 1978 година, апликација бр. 5029/71, став  67.

194 De Souza Ribeiro v. France, пресуда на Големиот судски совет од 13 декември 2012 година, апликација бр. 

22689/07, став 82.

195 Klass and Others v. Germany, пресуда од 6 септември 1978 година, апликација бр. 5029/71, став  69.
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загарантиран со членот 13 (Al-Nashif v. Bulgaria196), овој контекст се гледа во 
светлината на  конкретниот член врз кој се потпира апликантот. Според тоа, 
барањето за правен лек кој е „колку што е можно поефективен“ може да биде со-
одветно кога се разгледуваат членовите 8 и 10, чиешто испитување може да бара 
од Судот да ги земе предвид барањата за национална безбедност истакнати од 
Владата, што не е случај во предметите каде може да дојде до непоправлива ште-
та во поглед на жалбeниот навод по членот 3 (Chahal v. the United Kingdom197).

Жртва (член 34)

Жртва е поединец, група лица или невладина организација чии права од  
Конвенцијата се повредени или се загрозени со нивна повреда. Правните лица, 
како што се компаниите, можат да бидат жртви на повреди на Конвенцијата, 
исто како и физичките лица (човечки суштества). Согласно Конвенцијата, не 
е неопходно да се покаже мерлива штета за да се биде жртва или да се покрене 
национална постапка. Жалбените наводи до Судот во Стразбур би можеле да 
се прогласат за недопуштени ако жртвата претрпела „незначителна штета или 
неповолност“, но лицето (правно или физичко) сé уште е „жртва“ на повреда во 
смисла на националното право. Прашањето за претрпената штета (за разлика 
од „незначителната штета или неповолност“), е релевантно само за прашањето 
за правичниот надомест.

Сопственост или владение (член 1 од Протоколот 1)

Овие термини покриваат широк спектар на интереси. Владението има 
автономно значење кое не е ограничено само на сопственоста на физичките 
добра, туку и останатите права и интереси кои претставуваат имот исто така 
можат да се сметаат како имотни права (Gasus Dosier v. The Netherlands198), вклу-
чувајќи и извршлив долг на пресудата (Ryabykh v. Russia199; исто така види ја и 
пресудата во the Stran Greek Refineries case200). Самиот долг претставува владе-
ние, бидејќи членот 1 од Протоколот 1 се применува само на постојните имоти 
и на друг начин не дава право да се стекнува сопственост (Marckx v. Belgium201). 

196 Al-Nashif v. Bulgaria,  пресуда од 20 јуни 2002 година, апликација бр. 50963/99, став 137.

197 Chahal v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од of 15 ноември 1996 година, апликација 

бр. 22414/93, ставови 150-151.

198 Gasus Doier v. The Netherlands, пресуда од 23 февруари 1995 година, апликација бр. 15375/89, став 53.

199 Ryabykh v. Russia, пресуда од 24 јули 2003 година, апликација бр. 52854/99, став 61.

200 Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, пресуда од 09 декември 1994 година, апликација бр. 

13427/87, ставови 59-62.

201 Marckx v Belgium, пресуда од 13 јуни 1979 година, апликација бр. 6833/74, став 50.
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Исто така , меродавен е и ставот дека тривијалниот ефект врз сопственички-
те и стварните права нема да претставува мешање во овие права (Langborger v 
Шведска)202.

Колективно протерување / одбивање (член 4 од Протоколот 4)

Погрешно опфатено со оваа одредба е отсуството на индивидуализирана 
проценка на состојбата на секој поединец, наместо на последиците од проте-
рувањето или одбивањето, како што е случајот, на пример, со одбиените ба-
ратели на азил, за кои постои ризик од забрането малтретирање. Овој член се 
однесува на сите странци / мигранти. Тој може да се примени и при групните  
протерувања (види, на пример, Čonka v. Belgium203) или во однос на групните 
враќања на границата (види, на пример, N.D. and N.T. v. Spain204). Но, не сите 
протерувања на група луѓе ќе бидат колективни (види Khlaifia and Others v. Ita-
ly205, во кој случај не е утврдено повреда на членот 4 од Протоколот 4 врз основа 
на тоа што секој од апликантите бил поединечно идентификуван и тие имале 
вистинска и ефективна можност да покренат аргументи против нивното про-
терување206). Ова е област на правото што бргу се развива.

ii. Конвенциски концепти кои се развија низ судската прака

Еднаквост на оружјата

Страните во спорот или обвинетите за кривично дело не смеат да бидат 
поставени во суштествено неповолна положба во однос на нивниот против-
ник. Барањето за „еднаквост на оружјата“, во смисла на „правична рамнотежа“ 
меѓу страните, се однесува на кривичните предмети, како и на случаите што се 
однесуваат на граѓанските права и обврски (види Dombo Beheer B.V. v. the Neth-
erlands207). Перцепцијата за правично спроведување на правдата и сериозноста 
на она што е доведено во прашање за апликантот е од важност при оценувањето 

202 Langborger v. Sweden, пресуда од 22 јуни 1989 година, апликација бр. 11179/84, став 41.

203 Čonka v. Belgium, пресуда од 5 февруари 2002 година, апликација бр. 51564/99, ставови 59-63.

204 N.D. and N.T. v. Spain, пресуда од 3 октомври 2017 година, апликации бр. 8675/15 и 8697/15, ставови 

103-105.

205 Khlaifia and Others v. Italy, пресуда на Големиот судски совет од 15 декември 2016 година, апликација бр. 

16483/12.

206 Id. ставови 248-254.

207 Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, пресуда од 27 октомври 1993 година, апликација бр. 14448/88, став 

33.
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на адекватноста и правичноста на постапката (A.B. v. Slovakia208). Ирелевантно 
е дали „понатамошната, мерлива неправичност“ произлегла од процедуралната 
нееднаквост (Bulut v. Austria209).

Инхерентни процедурални заштитни гаранции

Судот смета дека инхерентните процедурални заштитни мерки кои се со-
држани во членовите 2, 3 и 8 постојат како дополнување на заштитата која ја 
нуди членот 13 и, кога е тоа соодветно, со членот 6. Член 6 обезбедува проце-
дурална заштита при определувањето на граѓанските права и обврски, но само 
ако тие постојат во националното право. Спротивно на тоа, процедуралните 
барања својствени на членот 8 ги опфаќаат административните процедури, 
како и судските постапки, но тие честопати обезбедуваат заштита и кога во на-
ционалното право не постои определено право (McMichael v. United Kingdom)210

 
Ефективност на правата – „практични и ефективни, наместо 
теоретски и илузорни“

Конвенцијата е систем за заштита на човековите права. Затоа, е од 
круцијално значење истата да се толкува и применува на начин што ги чини овие 
права да бидат практични и ефективни, наместо теоретски и илузорни. 
Државата не може да ги исполни своите обврски преку заштита на правото на 
површен или самоодбранбен начин. Иако членот 1 бара националното право 
да ги штити Конвенциските права (изречно или во суштина), тоа е неопходен, 
но не и доволен услов. Во практиката мора да постои делотворна заштита. На 
пример, не е доволно на обвинетиот само да му се обезбеди адвокат, туку ука-
жаната правна помош треба да биде и ефективна (Artico v. Italy211).

Закон и квалитет на законот

За да се исполни условот од Конвенцијата вмешувањето, односно 
интервенцијата во определено право да биде „во согласност со законот“ или 
„пропишано со закон“, тој закон мора да биде прецизен и да може да се утврди, 
така што поединецот би можел сообразно со тоа да го регулира неговото 
однесување. Тој  мора да биде во состојба, доколку е тоа потребно со соодветен 
правен совет, да ги предвиди, до степен што е разумен во околностите, 

208 A.B. v. Slovakia, пресуда од 04 март 2003 година, апликација бр. 41784/98, став 55. 

209 Bulut v. Austria, пресуда од 22 февруари 1996 година, апликација бр. 17358/90, став 49.

210 McMichael v. the United Kingdom, пресуда од 24 февруари 1995 година, апликација бр. 16424/90, став 90.

211 Artico v. Italy, пресуда од 13 мај 1980 година, апликација бр. 6694/74, став 33.
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последиците што може да ги предизвика одредено дејствие. Законот, исто така, 
мора да биде соодветно достапен, односно граѓанинот мора да има можност 
да има индикација за неговото постоење, што е соодветно во околностите на 
правните правила што се применливи во конкретниот случај (Sunday Тimes v. the 
United Kingdom 212). Законот кој дозволува вмешувања во Конвенциските права 
не смее да биде толку широко формулиран така што да дозволува вмешувања 
кои би ја повредиле Конвенцијата (види Hashman and Harrup v. UK 213).

Жив инструмент

Судот честопати истакнува дека заштитата од Конвенцијата и содржината 
на правата не се замрзнати на датумот кога текстот бил усвоен пред повеќе од 
шеесет години. Конвенцијата е „жив инструмент“ (Tyrer v. the United Kingdom214) 
и затоа судската пракса мора да биде „динамична и еволутивна“, така што 
Конвенцијата да не биде пречка за реформа или подобрување (на пр Bayatyan 
v. Armenia215). Прашањата како што се сексуалното однесување, изменетата 
природа на семејните структури и правата на затворениците исто така се 
толкуваат во светлина на консензусот на современото европско размислување. 
Судската пракса на Конвенцијата е конзервативна и го следи, наместо да го 
предводи консензусот.

VII. ПОЗИТИВНИ ОБВРСКИ

Конвенцијата главно ги штити поединците од вмешувањето од страна на 
државата во нивните основни права. На тој начин, таа наметнува негативни 
обврски за државите да се воздржат од таквите вмешувања, односно 
интервенции. Меѓутоа, членот 1, исто така, бара од државите да ги „осигураат“ 
правата. Поради тоа, Судот во многу случаи сметаше дека државите имаат 
позитивна обврска да преземат чекори преку кои ќе осигураат дека правата 
од Конвенцијата се заштитени, а не само да се воздржуваат од негативните 
интервенции. Овие позитивни обврски може да имаат различни форми, што 
можат да бидат групирани во два главни вида, и тоа: а) суштински позитивни 
обврски кои се однесуваат на суштинските мерки што државата мора да ги 
преземе со цел да обезбеди дека секој во нејзина надлежност целосно ги ужива 

212 Sunday Times v. the United Kingdom, пресуда од 26 април 1979 година, апликација бр. 6538/74, став 49.

213 Hashman and Harrup v. UK, пресуда на Големиот судски совет од 25 ноември 1999 година, апликација бр. 

25594/94, ставови 31-43.

214 Tyrer v. the United Kingdom, пресуда од 25 април 1978 година, апликација бр. 5856/72, став 31.

215 Bayatyan v. Armenia, пресуда на Големиот судски совет од 7 јули 2011 година, апликација бр. 23459/03, 

ставови 98 и 102.
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правата и слободите од Конвенцијата (на пример, усвојување на закон со кој 
се забранува принудна или задолжителна работа), и б) процедурални, кои се 
однесуваат на процедурите кои државата мора да ги воспостави за да одговори 
на каква било наводна повреда (на пример, да спроведе соодветна и ефективна 
истрага кога се наведува повреда на определено Конвенциско право).

Најочигледна форма на позитивни обврски на државата е онаа содржана 
во членот 13, што се однесува на тоа да се предвиди ефективен правен лек пред 
националниот орган за какви било повреди на заштитените права.

Членот 1 исто така бара да постои судска санкција со цел да се заштитат 
одредени права, а во некои случаи Судот отишол толку далеку што навел дека 
тоа мора да биде кривична санкција (X and Y v. the Netherlands216). Во најмала 
рака, државата мора да има закони кои гарантираат дека Конвенциските 
права се соодветно заштитени од прекршувања како од страна на државните 
службеници така и од приватните лица.

Државата исто така е задолжена да распредели доволно ресурси на 
нејзиниот правосуден систем како би обезбедила судските постапки да се 
одвиваат експедитивно (Guincho v Portugal217). Но, позитивните обврски одат 
подалеку од ова.

Државата исто така мора да преземе активни чекори за да осигура дека 
поединците можат практично да ги остваруваат нивните права од Конвенција-
та. Во Artze fur das Leben v Austria218 Судот утврди дека не само што државата 
била обврзана според членовите 10 и 11 да дозволи да се одвива демонстрација, 
туку таа била исто така обврзана да ги заштити демонстрантите од постапки-
те на контрадемонстрантите. Судот во случајот Osman v. the United Kingdom219 
воспоставил тест што оттогаш се има применувано многупати, кој се состои 
во прашањето „Дали државата ги презела сите разумни чекори за да го 
заштити поединецот од штетата за која таа знаела или требала да знае?”220

216 X and Y v. the Netherlands, пресуда од 26 март 1985 година, апликација бр. 8978/80, став 27.

217 Guincho v. Portugal, пресуда од 10 јули 1984 година, апликација бр. 8990/80, став 40.

218 Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria, пресуда од 21 јуни 1988 година, апликација бр. 10126/82, став 32.

219 Osman v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 28 октомври 1998 година, апликација 

бр. 23452/94.

220 Id. став 116.
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Хофман против Австрија221 се однесува на приватно-правниот спор 
помеѓу родителите за старателството врз нивното дете. Австриската Влада 
тврдела дека поради тоа таа не била одговорна за исходот на правниот спор кој 
бил од чисто приватна природа. Судот не се согласил со тоа, сметајќи дека др-
жавата била одговорна преку нејзините судови за обезбедување на потребната 
заштита на Конвенциските права, тогаш кога нивното уживање е засегнато од 
спорови помеѓу приватни лица222.

221 Hoffmann v. Austria, пресуда од 23 јуни 1993 година, апликација бр. 12875/87.

222 Id. ставови 32-36.
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Глава 3
Краток водич за системот на ЕСЧП

Оваа глава дава преглед на начинот на кој функционира системот 
на одлучување на Судот, од моментот кога е поднесена 
апликацијата па сè додека не се донесе конечна и правосилна 

пресуда. Целта на ова поглавје не е да се обезбеди темелно презентирање на 
постапката пред Судот, туку читателот да се запознае со главните алатки за 
делиберација на Судот како и да се олесни користењето на неговите одлуки и 
пресуди во домашниот правен поредок. Така, првиот дел од оваа глава дава кус 
приказ патот на една апликација, додека поголемо внимание е посветено во 
вториот и третиот дел од главата, кои ги претставуваат различните средства за 
делиберација на Судот и ја покажуваат важноста на стадиумот од постапката 
кој започнува со донесувањето на пресудата.

I. ПАТОТ НА ЕДНА АПЛИКАЦИЈА

По поднесувањето на апликацијата до Секретаријатот, односно Региста-
рот на Судот случајот се доделува на определена судска формација, било да е тоа 
судија-поединец, Комитет или Совет, во зависност од околностите (види дел II 
подолу), кој ќе одлучува за допуштеноста на апликацијата. Денес, допуштено-
ста и основаноста на апликацијата најчесто се испитуваат и за нив се одлучува 
заедно. Оттаму, одлуката само за допуштеност е во речиси сите случаи одлука 
за прогласување на случајот за недопуштен, освен ако случајот не покренува 
значајно прашање од аспект на допуштеноста (на шример, Banković and Oth-
ers v. Belgium and Others223). Доколку не се постигне пријателска спогодба или 
доколку Комитет од 3 судии донесе пресуда за основаноста, односно меритумот 
(види дел II подолу), Советот на Судот ќе продолжи да го разгледува предметот. 
Советот ќе ја донесе својата пресуда, освен ако не се откаже од својата надлеж-
ност и истата му ја отстапи на Големиот судски совет согласно членот 30 (види 
дел II подолу). Страните имаат право да бараат предметот да биде упатен на 
решавање до Големиот судски совет во рок од 3 месеци од денот на доставувањето 
на пресудата од страна на Советот. Доколку таквото барање биде  прифатено, 
Големиот судски совет го разгледува случајот и донесува конечна пресуда. 
Конечните и правосилни пресуди се пренесуваат до Комитетот на министри 
на Советот на Европа (во натамошниот текст: „Комитетот на министри“), кој е 

223 Banković and Others v. Belgium and Others, одлука на Големиот судски совет од 12 декември 2001 година, 

апликација бр. 52207/99.
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одговорен за надзорот над нивното извршување од страна на тужената држава 
(член 46 (2)).224

II. ГЛАСОТ НА СУДОТ

i. Алатки за судско разгледување

Од моментот кога апликацијата се распределува на одредена судска 
формација, Судот во секоја различна формација во зависност од околностите 
на случајот и стадиумот на постапката, ќе одлучи за допуштеноста и, каде што е 
тоа соодветно, за основаноста (меритумот) на апликацијата, притоа користејќи 
ги следниве алатки на одлучување:

224 Комитетот на министри е статутарно одлучувачко тело на Советот на Европа и се состои од претставни-

ците на владите на 47 држави-членки. Неговите надлежности во поглед на надзорот над извршувањето 

на пресудите на Судот се уредени со „Правилата на Комитетот на Министри за надзорот над извршу-

вањето на пресудите и условите за пријателско спогодување“[Rules of the Committee of Ministers for the 

supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements], (во натамошниот текст: 

„Правилата на Комитетот“). Во вршењето на оваа задача, Комитетот е потпомогнат од Одделот за извр-

шување на пресудите на Судот.
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a. Одлуки- допуштеност

Судот одлучува за допуштеноста на предметот со одлука (decision). 
Одлуките за допуштеност се конечни.

Критериумите за допуштеност се утврдени во членот 35 и вклучуваат 
исцрпување на сите домашни правни лекови и временски рок од шест месеци225  
од датумот на кој била донесена конечната и правосилна одлука на домашно 
ниво (член 35 став 1). Понатамошните критериуми за допуштеност се утврдени 
во ставовите 2 и 3 во однос на индивидуалните апликации. Тие го вклучуваат 
барањето апликацијата да не биде анонимна и претходно да не била разгледувана 
од Судот или веќе да била доставена до друго меѓународно тело, освен ако таа 
не содржи релевантни нови информации. Понатаму, апликацијата не смее да 
биде неспоива (инкомпатибилна) со одредбите на Конвенцијата или нејзините 
протоколи, очигледно неоснована или да претставува злоупотреба на правото 
на индивидуална жалба. Судот вообичаено изнесува конкретен став во врска 
со прашањето дали апликацијата како целина или одреден жалбен навод е 
очигледно неоснован. Ова во голема мера е прашање за тоа дали, по претходна  
проценка на суштината на случајот, нема појава на повреда и оттука, и нема 
потреба од понатамошно испитување на основаноста.

Протоколот 14 го додаде вториот дел од ставот 3 на членот 35, кој 
воведе дополнителен критериум за допуштеност кој изискуваше апликантот 
да претрпел  значителна неповолност (член 35 став 3 (б)). Ова беше инспири-
рано од принципот de minimis non curat praetor и базирано врз „идејата дека 
повредата на правото треба да достигне минимално ниво на суровост за да се 
гарантира разгледување од страна на меѓународен суд“ (Korolev v. Russia)226. 
Меѓутоа, две „заштитни клаузули“227 беа вклучени во тој дел од одредбата, 
за да се осигура дека, дури и кога апликантот немал претрпено значителна 
неповолност, Судот ќе продолжи да ја испитува основаноста на случајот: (i) 
доколку почитувањето на човековите права на начин на кој се дефинирани во 
Конвенцијата и нејзините протоколи бара да се направи тоа, или (ii) доколку 
апликацијата не била соодветно разгледана од страна на домашниот суд. Сепак, 
треба да се напомене дека вториот услов ќе биде отстранет откако ќе стапи во 
сила Протоколот 15.

225 Овој рок ќе биде скратен на четири месеци штом стапи во сила Протоколот 15.

226 Korolev v. Russia, одлука од 1 јули 2010 година, апликација бр. 25551/05, стр. 4.

227 Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, amending the control system of the Convention.



59Водич во клучните Конвенциски принципи и концепти и нивната примена во домашните судови 

Надлежноста на Судот ratione personae, ratione materiae, ratione loci и rati-
one temporis (види глава 1) се разгледува како дел од допуштеноста на случајот, 
имено, во однос на критериумот вклучен во членот 35 став 1 (а) кој се однесува 
на компатибилноста на примената со одредбите на Конвенцијата или нејзините 
протоколи.

Треба да се има на ум дека ако се изврши пријателска спогодба, Судот 
исто така го брише случајот од листата на предмети по пат на донесување на 
одлука (член 39).

Надлежност за донесување на одлука:

• Формација на судија-поединец: неприфатливоста/недопуштеноста 
на индивидуалната апликација може да се прогласи тогаш кога кога 
е таа очигледна и без понатамошно испитување на случајот (член 
27), како на пример, кога е јасно дека не биле исцрпени домашните 
правни лекови. Овие одлуки не се објавуваат, туку за нив апликантот 
се известува со допис. Доколку апликацијата не е очигледно 
недопуштена, судијата го упатува случајот до Комитет составен од 
тројца судии или до Совет, кои  немаат овластување самите да ја 
прогласат апликацијата за допуштена.

• Комитети од 3 судии: неприфатливоста на една индивидуална  
апликација може да се прогласи со едногласно гласање, кога таквата 
одлука може да се донесе без понатамошно разгледување (член 28 
(1) а). Доколку Комитетот не може да постигне едногласна одлука, 
предметот се упатува на Совет.

• Совет (7 судии): Во поглед на индивидуалните апликации, доколку 
не била донесена одлука според членот 27 или 28 од страна на 
горенаведените судски формации, или нема пресуда донесена согласно 
членот 28 од Комитетот (види подолу), Советот составен од седум 
судии одлучува за допуштеноста на индивидуалната апликација. 
Советот вообичаено одлучува заедно како за допуштеноста така и за 
основаноста (меритумот), но има можност тоа да го стори и посебно. 
Советот е надлежен да одлучува за допуштеноста на меѓудржавните 
апликации, при што во вакви случаи, тој одлучува одделно за 
допуштеноста, освен ако во исклучителни случаи не одлучи поинаку.
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• Голем судски совет (17 судии): кога Големиот судски совет ќе ја 
преземе надлежноста  за случајот (види подолу во делот за пресудите) 
самиот може да донесе одлука за допуштеноста на апликацијата, како 
што според член 35 (4) може да се отфрлат барањата недопуштена «во 
која било фаза од постапката».

б. Пресуди- основаност (меритум)

Судот одлучува за основаноста на предметот со пресуда (judgment).

Надлежност да се донесе пресуда:

• Комитет од 3 судии: може да донесе пресуда за основаноста на 
случајот што произлегува од индивидуална апликација, ако основното 
прашање во предметот веќе било предмет на добро воспоставената 
судска пракса на Судот (член 28 став 1 (б)). На пример, затворањето 
на лица кои биле притворени или држени во полициските станици 
помеѓу еден и три месеци во очекување на нивно протерување 
постојано се сметаше за спротивно на членот 3 поради природата 
на полициските станици per se (на пример, Iatropoulos and Others v. 
Greece)228. Пресудите на Комитетите се конечни.

• Совет (7 судии): донесува пресуди за основаноста на индивидуалните 
и меѓудржавните апликации. Страните имаат рок од 3 месеци по 
доставувањето на пресудата на Советот да побараат упатување 
на случајот до Големиот судски совет заради негово повторно 
разгледување. Барањата за упатување до Големиот судски совет ги 
разгледува панел на судии кој одлучува дали упатувањето е соодветно 
(член 43). Пресудата станува конечна под условите од членот 44 став 2.

• Голем судски совет (17 судии): донесува пресуди кога Советот се 
откажал од надлежност според членот 30 (кога се покренуваат сери-
озни прашања или може да се појават прашања за неконзистентноста 
со претходната судска пракса) или кога случајот е упатен до него по 
барање на странката според членот 43. Пресудите на Големиот судски 
совет се конечни.

228 Iatropoulos and Others v. Greece, пресуда на Комитет од Првата секција од 20 април 2017 година, аплика-

ција бр. 23262/13, став 38.
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в. Пилот пресуди- повторувачки или клонирани случаи

Судот може да поведе постапка за пилот-пресуда и да усвои пилот-
пресуда кога фактите од апликацијата разоткриваат дека во односната држава- 
договорна страна на Конвенцијата постои структурен или системски проблем 
или друга слична дисфункција што довела или би можела да доведе до слични 
апликации.229 Судот испитува едно или повеќе од овие апликации, при што 
испитувањето на останатите случаи се одложува. Во својата пресуда, Судот ја 
повикува заинтересираната држава да го усогласи домашното законодавство со 
Конвенцијата, наведувајќи ги општите мерки што треба да се преземат.

ii. Советодавни мислења

Во моментов, советодавните мислења можат да бидат побарани од 
Комитетот на министри, согласно членот 46 или членот 47. Сè уште нема-
ло какво било советодавно мислење во врска со извршувањето на пресудите 
согласно членот 46, но се очекува тоа да се промени. По влегувањето во сила 
на Протоколот 16, највисоките судови и трибунали на државата-членка на 
Конвенцијата ќе имаат можност да побараат од Судот да даде советодавни 
мислења по принципиелни прашања кои се однесуваат на толкувањето или 
примената на правата и слободите од Конвенцијата.

III. ПО ПРЕСУДАТА

i. Правна обврска на државите да ги извршуваат пресудите на Судот

Конечните пресуди на Судот се обврзувачки за тужената држава која е 
страна во случајот (член 46 став 1). Иако формално само одговорната држава 
е обврзана да ја почитува и да ја изврши конечната пресуда, сепак е важно и 
другите држави да извлечат заклучоци од пресудата донесена против друга 
држава доколку се соочуваат со сличен проблем, така што да избегнат на крајот 
и за нив да биде утврдено дека ја прекршиле Конвенцијата (види глава IV од 
прирачникот).

Осврнувајќи се на содржината на обврската за извршување на правосилна 
пресуда од членот 46, Судот постојано сметаше дека таа обврска не е ограничена 
само на плаќање на оштетениот на сумите досудени како правичен надоместок, 
туку исто така вклучува и „обврска за преземање на поединечни и / или, ако е 
соодветно, општи мерки во нејзиниот домашен правен поредок за да се стави 

229 Види Правило 61 од Деловникот на Судот.
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крај на прекршувањето што го утврдил Судот и да се отстрани ефектите од 
него“230.. Според тоа, обврската за извршување на пресудата вклучува:

a. Обврска за исплата на правичен надомест на оштетената 
страна - член 41

Судот го определува правичниот надомест и истиот може да биде досуден 
во поглед на:

(a) материјалната штета, која може да вклучи компензација како за  
вистински претрпената загуба, и за загубената или намалената 
добивка, така и за загубата која би се очекувала во иднина

(б) нематеријалната штета
(в) трошоците и издатоците што ги направил оштетената страна (како 

на домашно ниво така и во постапката пред Судот) во обидот да 
се спречи настанувањето на повредата или при обидот да се добие 
отштета за тоа

б. Други индивидуални мерки

Одговорната држава има обврска да ја стави оштетената страна, колку 
што е тоа можно, во истата ситуација во која таа страна се наоѓала пред 
повредата на Конвенцијата (restitutio in integrum).231 За таа цел, може да се бараат 
дополнителни индивидуални мерки покрај доделувањето на правичен надомест. 
Поединечните мерки, како и општите мерки (наведени подолу), обично се 
одредуваат во фазата на извршување на пресудата под надзор на Комитетот 
на министри, а Судот укажува на конкретни мерки само исклучително (види 
подолу во поддел (ii) од овој дел).

Примерите вклучуваат: „бришење на неоправданата кривична осуда од 
казнената евиденција, доделување дозвола за престој или повторно отворање на 
оспорените домашни постапки“.232, 233 Натамошни примери се: ослободување на 

230 Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (No 2), пресуда на Големиот судски совет од 30 јуни 

2009 година, апликација бр. 32772/02, став 85.

231 Ова начело беше усвоено од страна на Судот и применето од страна на Комитетот на министри во повеќе 

резолуции (Explanatory memorandum of the Recommendation No. R (2000) 2).

232 Овие примери се вклучени во Правилото 6 од Деловникот на Комитетот на министри. 

233 Во контекст на правните потешкотии коишто произлегуваат внатре во рамките на различните нацио-

нални системи во поглед на повторувањето на постапките, Комитетот на министри ја усвои препора-

ката Recommendation No. R (2000) 2. Информации во однос на можностите во рамките на различните 
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оние за кои било утврдено дека се држат незаконски, олеснување на контактот 
помеѓу родителот и детето што се наоѓа под грижа на државата, како и  повторно 
воспоставување на родителските права на посета (и видување).

в. Генерални мерки

Државата, исто така, има обврска (што произлегува од членот 46 став 1 
како и од членот 1) да усвојува општи мерки за да се спречат нови повреди 
слични на оние или оние што биле веќе констатирани или да се стави крај на 
континуираните повреди.

Примерите вклучуваат: „законодавни или регулаторни измени, измени 
на судската практика или во административната практика или објавување на 
пресудата на Судот на јазикот на тужената држава и нејзина дисеминација до 
засегнатите органи“.234 Општите мерки може исто така да опфатат и „практични 
мерки како што се обновување на затвор, зголемување на бројот на судии или на  
затворскиот персонал или подобрувања во административните аранжмани“.235

ii. Кој ги избира индивидуалните и генералните мерки?

Тужената држава е во принцип слободна да ги избере и да ги предлага 
поединечните и општите мерки, под услов таквите средства да бидат 
компатибилни со заклучоците наведени во пресудата на Судот. Тоа се врши 
под надзор на Комитетот на министри, на кој засегнатата држава мора да му 
поднесе „акционен план“, во кој се наведени мерките што планира да ги преземе 
или кои веќе ги презела по одредена пресуда на Судот. „Акцискиот извештај“ 
се поднесува тогаш кога биле преземени сите мерки. Надзорот се заклучува со 

национални системи за повторно разгледување на предметите или повторување на постапките по повод 

пресуди на Судот можат да се најдат на веб-страницата на Советот на Европа: https://www.coe.int/en/

web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system/implementation-and-execution-judgments/

reopening-cases.

234 Овие видови општи (генерални) мерки се среќаваат и во Правилото  are mentioned in Rule 6 од Деловни-

кот на Комитетот на министри. of the Rules of the Committee of Ministers. 

235 Годишен извештај на Комитетот на министри за 2007 година во поглед на надзорот над извршувањето 

на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права [Annual Report 2007 of the Committee of 

Ministers regarding the Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of 

Human Rights], стр. 16. Примери на општи мерки предложени или усвоени од страна на определени земји 

по донесена пресуда на Судот би можеле да се најдат во овој и во другите годишни извештаи на Комите-

тот на министри, објавен од страна на Одделот за извршување на пресудите на ЕСЧП (https://www.coe.

int/en/web/execution/annual-reports).
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усвојување од страна на Комитетот на министри на конечна Резолуција тогаш 
кога биле спроведени сите неопходни мерки. 236

Улогата на Судот vis-à-vis на изборот на мерките неопходни за да се стави 
крај на прекршувањето и за да се поправат ефектите од истите е супсидијарна. 
Во таа смисла, Судот подвлече дека неговата надлежност според членот 41 за 
доделување суми за правично надоместување има за цел да обезбеди обесште-
тување само за штетата што инаку не може да се отстрани (Scozzari and Giunta 
v. Italy237).

Меѓутоа, во одредени околности, Судот премина кон тоа да укажува на 
видот на мерките кои треба да се донесат, како во случаите на системски про-
блеми (на пример, во случајот Suljagić v. Bosnia and Herzegovina238, кој се од-
несуваше на прашањето за депонираните девизи пред распаѓањето на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Судот експлицитно наведе кои 
мерки треба да се усвојат, и тоа: издавање на државни обврзници и плаќање на 
неизмирените рати, како и затезна камата во случај на задоцнето плаќање во 
рок од 6 месеци од конечната пресуда на Судот239. Види ја и пресудата Manush-
aqe Puto and Others v. Albania240).  Во некои други случаи, Судот нагласи дека 
природата на повредата дури и не остава никаков избор во однос на мерките 
што треба да се преземат (на пример, во Assanidze v. Georgia241 , Судот сметаше 
дека со оглед на итната потреба да се стави крај на повредата на членот 5 став 
1, како и на членот 6 став 1, ослободувањето на апликантот мора да се осигури 
што е можно побргу242).243

236 За преглед на процесот на надзор, види: https://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-process.

237 Scozzari and Giunta v. Italy, пресуда на Големиот судски совет од 13 јули 2000 година, апликации бр. 

39221/98 и 41963/98, ставови 249-250.

238 Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, пресуда од 3 ноември 2009 година, апликација бр. 27912/02.

239 Id. став 64.

240 Manushaqe Puto and Others v. Albania, пресуда од 31 јули 2012 година, апликација бр. 604/07 и други 

апликации.

241 Assanidze v. Georgia, пресуда на Големиот судски совет од 8 април 2004 година, апликација бр. 71503/01.

242 Id. ставови 202-203.

243 Види Khodorkovskiy v. Russia, пресуда од 31 мај 2011 година, апликација бр. 5829/04, став 270, каде Судот 

повтори дека тој „ќе бара да се означи видот на мерката што би можела да биде преземена само по исклу-

чок“ и ги илустрира со примери видовите случаи во кои тој тоа го направил во минатото..
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iii. Улогата на ЕСЧП и улогата на националните судови по конечната 
пресуда

Комитетот на министри е одговорен за надгледување на извршувањето на 
пресудите на Судот и за гарантирање дека тужената држава се придржува кон 
горенаведените обврски. Судот има надлежност да се справува со прашањата 
кои се однесуваат на извршувањето на одредена пресуда само во следниве 
случаи:

а. Кога Комитетот на министри е на мислење дека надзорот над 
извршувањето на конечната и правосилна пресуда е попречен од 
проблем кој се однесува на толкувањето на пресудата. Во таков 
случај, тој може да му го упати прашањето на Судот согласно 
членот 46 став 3 заради пресудување по прашањето за  толкување. 
Ваквата можност беше воведена со Протоколот 14, но таа досега не 
беше применета.

б. Кога Комитетот на министри смета дека државата одбива да 
се придржува кон конечната и правосилна пресуда, тој може да 
покрене постапка за прекршување согласно членот 46 став 4 со тоа 
што ќе го упати до Судот прашањето дали државата не успеала да ја 
исполни нејзината обврска од членот 46 став 1. Оваа надлежност на 
Комитетот на министри беше воведена со Протоколот 14 и истата 
може да биде реализирана само во исклучителни околности. Се 
очекуваше самото постоење на оваа процедура, како и заканата од 
нејзиното користење,  да дејствуваат како делотворен нов поттик за 
да се извршуваат пресудите на Судот.244. 

Комитетот на министри за првпат ја вршеше неговата надлежност 
од овој член неодамна, кога покрена постапка за прекршување 
против Азербејџан245 за пропуштањето да се придржува кон 
конечната и правосилна пресуда на Судот во случајоѕ Ilgar Mam-
madov v. Azerbaijan246. Комитетот на министри претходно беше 
повикал на итно и безусловно ослободување на апликантот кој 
е сè уште во затвор и покрај наодите на Судот за фундаментални 
недостатоци во кривичната постапка.

244 Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, amending the control system of the Convention, ставови 99-100.

245 Привремена резолуција CM/ResDH(2017)429, усвоена на 5 декември 2017 година.

246 Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, пресуда од 22 мај 2014 година, апликација бр. 15172/13.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/ResDH(2017)429
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Освен гореспоменатите случаи, Судот не е инволвиран во извршувањето 
на неговите конечни пресуди, туку како што веќе беше потенцирано, контролата 
врз извршувањето е задача на Комитетот на министри.Меѓутоа, ова не значи 
дека Судот не може да се занимава со релевантни нови информации во контекст 
нова, свежа апликација.

Поконкретно, Судот зазема стојалиште дека тој е надлежен да ги 
разгледува жалбените наводи поврзани со неизвршување на конкретна 
пресуда, кога постојат факти кои доведуваат до нови прекршувања. На пример, 
во Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (No 2)247 Судот сметаше 
дека одбивањето на домашниот суд повторно да ја отвори постапката и да ја 
ревидира својата пресуда со која се забранува емитување на реклама, за која 
веќе беше констатирано дека претставувала прекршување на Конвенцијата, 
се засноваше врз нови основи кои претходно не беа испитани во првобитната 
пресуда на Судот. На тој начин, Судот можеше да ја испита новата апликација.248

Слично на тоа, Судот сметаше дека тој има надлежност да ги разгледува 
жалбените наводи поврзани со мерките што ги презела одговорната држава 
за да се ремедира повредата утврдена од страна на Судот кога овие мерки 
покренуваат ново прашање што било неодлучено со првичната пресуда. Во Me-
hemi v. France249, Судот беше сметал дека извршувањето на налог за перманентно 
отстранување на апликантот од француската територија било несразмерно 
вмешување во уживањето на неговото право на почитување на приватниот 
и семејниот живот. Во подоцнежната пресуда Mehemi v. France (no.2)250, иако 
на крајот не беше откриено ново прекршување, Судот ја потврди неговата 
надлежност да испитува дали мерките преземени од страна на државата 
следствено на првата пресуда на Судот по однос на имигрантскиот статус на 
апликантот сочинувале нова, свежа повреда.251.

Врз основа на истиот аргумент, Судот, исто така, сметал дека, во контекст 
на континуираната повреда на Конвенцијата веднаш по неговата пресудата тој 
може да ја разгледува и втората апликација во врска со повредата на тоа право 
во натамошниот временски период. На пример, во Ivanţoc and Others v. Moldova 

247 Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (No 2), пресуда на Големиот судски совет од 30 јуни 

2009 година, апликација бр. 32772/02.

248 Id. ставови 64-68.

249 Mehemi v. France, judgment of 26 September 1997, no. 25017/94.

250 Mehemi v. France (no. 2), пресуда од 10 април 2003 година, апликација бр. 53470/99.

251 Id. ставови 43-44.
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and Russia252 апликантите продолжиле да бидат притворени откако Судот беше 
утврдил дека нивниот притвор е незаконит и беше побарал од тужената држава 
да обезбеди нивно итно ослободување, па нивниот притвор по првичната 
пресуда на Судот се сметаше за свежа повреда253.

Во суштина, горенаведеното значи дека додека правилно да се изврши ко-
нечната пресуда, ќе продолжи да се утврди кршење на Конвенцијата од страна 
на државата и таа и натаму ќе биде подложна на плаќање правичен надомест.

Меѓутоа, неодамна е повлечена границата за таквиот пристап кога 
станува збор за слични апликации од различни апликанти кои се жалат на 
повреда што произлегува од ист системски проблем што не бил разрешен од 
страна на домашните власти и покрај донесувањето на пилот пресуда од страна 
на Судот. Во Burmych and Others v. Ukraine254, Судот јасно ставил до знаење 
дека нема да продолжи да ги испитува бројните апликации од типот на Ivan-
ov255, по кои постапувањето било во тек или кои во иднина би биле поднесени 
пред него, во забрзана, поедноставена скратена постапка (ограничена на 
утврдување на прекршување и доделување на правичен надомест). Ова со 
себе носеше ризик Судот да стане механизам за доделување на надоместок во 
замена на украинските власти спротивно на принципот на супсидијарност.256 
Судот ја призна одговорноста што ја споделува со државите за реализирање на 
ефективното спроведување на Конвенцијата, но притоа истакна дека неговата 
„надлежност како што е таа дефинирана во членот 19 од Конвенцијата и 
неговата улога согласно членот 46 од Конвенцијата во контекст на постапката 
за пилот-пресуди не се проширува  кон обезбедување на имплементирање на 
сопствените пресуди“.257

Горенаведената пресуда е мошне неодамнешна и останува да се види 
степенот во кој таа ќе го измени општиот пристап на Судот кон случаите кои 
се предмет на следење по донесувањето на пилот-пресуда.258 Меѓутоа, она што е 

252 Ivanţoc and Others v. Moldova and Russia, пресуда од 15 ноември 2011 година, апликација бр. 23687/05.

253 Id. ставови 91-93.

254 Burmych and Others v. Ukraine, пресуда на Големиот судски совет (избришан од листата на предмети) од 

12 октомври 2017 година, апликации бр. 46852/13, 47786/13, 54125/13, 56605/13 и 3653/14.

255 Случаи кои покренуваат слични прашања како и оние разгледувани во Yuriy Nikolayevich  Ivanov  v. 

Ukraine, пресуда од 15 октомври 2009 година, апликација бр. 40450/04, што се однесуваше на пролонги-

раното неизвршување на домашните одлуки во Украина.

256 Burmych and Others v. Ukraine, supra note 27, став 155.

257 Id. став 193.

258 Конечно, Судот не наведе јасно дека тој би можел да ја преоцени ситуацијата во рамките на две години по 
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сигурно во однос на која било конечна пресуда донесена од страна на Судот е дека 
обврската за нејзиното правилно извршување е на тужената држава и нејзините 
органи. Во оваа фаза, домашните судови треба да одиграат клучна улога. Тоа е 
особено така во случаите кога е неопходно повторно отворање на постапката, 
или во случаите кога поединечните мерки препорачани од Судот бараат одлуки 
од страна на националните судови (на пример, во случаите кои се  однесуваат 
на родителското право на посета и видување на децата), или кога домашните 
судови се повикани да го применат и толкуваат новото законодавство усвоено 
како општа мерка по пресуда на Судот или кога тие треба да ја приспособат 
нивната судска практика по пресуда со која се утврдува дека спроведувањето 
на постојното законодавство претставувало прекршување на Конвенцијата.

Подеднакво важна е улогата на домашните судови во гарантирањето 
дека  нивните сопствени пресуди се спроведуваат, при што одложувањата или 
неизвршувањето на пресудата на националниот суд само по себе би можело 
да претставува повреда на Конвенцијата (види, на пример, Burmych and Oth-
ers v. Ukraine259 спомената погоре). Во таа смисла, Судот нагласи дека правото 
на суд би било илузорно доколку домашниот правен систем на државата- 
договорничка би дозволил една конечна, обврзувачка судска одлука да остане 
неоперативна  на штета на една странка во постапката (Hornsby v. Greece260). 
Административните власти земени како целина претставуваат елемент на 
државата која е подредена на владеење на правото. Така, кога властите одбиваат 
или не успеваат да се придржуваат кон пресудата на домашниот суд,  или 
дури го одложуваат нејзиното извршување, ќе се констатира дека државата го 
прекршила членот 6 од Конвенцијата (Assanidze v. Georgia,261 во која пресуда 
исто така се реферира на Hornsby v. Greece).

донесувањето на пресудата во насока на утврдување дали во меѓувреме настанале такви околности  кои би 

го оправдале постапувањето по апликации кои беа биле избришани од листата со оваа одлука (став 223).

259 Burmych and Others v. Ukraine, пресуда на Големиот судски совет (избришан од листата на предмети) од 

12 октомври 2017 година, апликации бр. 46852/13, 47786/13, 54125/13, 56605/13 и 3653/14. 

260 Hornsby v. Greece, пресуда од 19 март 1997 година, пресуда бр. 18357/91, став 40.

261 Assanidze v. Georgia, пресуда на Големиот судски совет од 8 април 2004 година, апликација бр. 71503/01, 

став 183.
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Глава 4

Примена на судската пракса на ЕСЧП во 
домашното одлучување- принципи и упатства

Примената на судската пракса на ЕСЧП во домашното одлучување се по-
тпира врз следните фактори:

• Инкорпорирање на Конвенциските принципи во домашниот правен 
поредок;

• Правилно позиционирање на Конвенциските аргументи при 
донесувањето на домашните одлуки;

• Признавање и концептуализација на принципот на супсидијарност 
и на просторот за проценка при практичното резонирање.

Овие фактори можат да се посматраат како чекори во процесот на 
примена на Конвенциското право во домашниот правен поредок. Некои од 
нив се обврски или барања на националното законодавство, додека другите се 
конкретни барања упатени до извршната власт и сите тие носат со себе (барем 
извесна) релевантност во судското одлучување во конкретниот предмет. Во се-
кој случај, овие фактори обезбедуваат збир на барања за оптимизација со меѓу-
народното право за човековите права што овозможува секој домашен правен 
поредок да го изнајде својот начин на усогласување со прописите и судската 
пракса на тоа право.

I. Инкорпорирање на Конвенциските принципи во домашниот 
правен поредок

Постојат различни модели или уставни режими за вградување на правото 
на Конвенцијата во домашните правни поредоци. Во некои правни системи, 
позицијата на Конвенциското право го следи начинот на инкорпорирање на 
општото меѓународно јавно право, додека некои правни системи ја признаваат  
специфичната природа на Конвенцијата како „уставен инструмент на 
европскиот јавен поредок во областа на човековите права“.262 Така, во секој 
случај во кој Конвенциското право е релевантно за домашните процеси на 
донесување одлуки, потребно е да се почитува:

262 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland, пресуда на Големиот судски совет од 30 

јуни 2005 година, апликација бр. 45036/98.
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• уставниот аранжман на вградување на меѓународното право во 
домашниот правен поредок; и

• (специфичната) положба и природата на Конвенциското право во 
рамките на таквиот аранжман.

i. Уставен аранжман за инкорпорирање на меѓународното право

• Два општи модели- монистички и дуалистички

Општо земено, постојат две традиционални теории или начини на 
инкорпорирање на меѓународните договори во домашните правни поредоци: 
монистичка и дуалистичка теорија. Во зависност од теоријата кон која се 
придржуваат домашните системи најчесто се означуваат како монистички и 
дуалистички системи. 263

Монистичките системи ги перцепираат домашното и меѓународното право 
како два комплементарни делови на еден единствен систем. Државните органи 
и приватните страни се обврзани и со домашното и со меѓународното право. 
Освен тоа, приватните страни можат да се повикуваат на нивните права од 
меѓународното право и да бараат од домашните власти да ги почитуваат нивните 
меѓународно- правни обврски.264 Во еден монистички систем, акцентот на 
почитувањето на меѓународното право е ставен на судовите кои можат директно 
да го применуваат тоа право при разрешувањето на еден конкретен случај.

Во реалноста, директната примена на меѓународното право, меѓу друго-
то, ќе зависи од следниве услови:

• дека договорот за кој станува збор добил обврзувачка сила како 
таква;

• дека тој бил прифатен во националниот поредок преку релевантните 
парламентарни процеси (како што е ратификацијата); и

• дека тој бил јавно објавен како што е предвидено во националното 
право .265

263 Види понатаму, A. Abashidze, “The Relationship between International Law and Municipal Law: Significance 

of Monism and Dualism Concepts”, in M. Novaković (ed.), Basic Concepts of Public International Law (PF, IUP, 

IMPP, Belgrade, 2013), стр. 23-33.

264 Се разбира, под услов меѓународниот договор за кој станува збор да биде таков што ќе обезбеди правила 

за самоизвршување. За договорите со самоизвршување види, на пример, L. Henry, “When Is a Treaty Self-

Executing”, 27(7)  Michigan Law Review (1929), стр. 776-785. 

265 Понатаму види, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Comments on the 
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Во дуалистичките системи, меѓународното и домашното право 
претставуваат два различни правни поредоци. Обврските од меѓународните 
договори се резултат на заемно разбирање помеѓу суверените држави. Според 
тоа, така усвоените правни правила можат да произведат правно дејство само 
ако парламентот на засегнатата држава ги трансформира во национално право. 
Затоа националниот законодавец има надмоќ, а државните органи и приват-
ните страни се обврзани со меѓународното право до оној степен до кој тоа е 
имплементирано во домашниот правен поредок. Исто така, следи дека фокусот 
на почитувањето на меѓународното право е кај законодавецот.

• Инкорпорирање на меѓународните договори во земјите од 
западниот Балкан 

Сите земји во регионот се определија за монистичкиот систем. Релевант-
ните уставни одредби се вклучени во следнава табела.

implementation of international human rights treaties in domestic law and the role of courts (CDL(2014)050), 2014.
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Земја Уставни одредби

Албанија

Устав на Република Албанија
Член 122 
1. Кој било меѓународен договор кој бил ратификуван 
претставува дел од внатрешниот правен систем 
откако тој ќе биде објавен во Службениот весник на 
Република Албанија. Тој се применува непосредно, 
освен во случаите во кои тој не може самиот да се 
спроведе и неговото спроведување бара донесување на 
закон. Менувањето, дополнувањето и отповикувањето 
на законите потврдени со мнозинство гласови од 
сите членови на Парламентот, за да има дејство на 
ратификување на меѓународен договор, се врши со 
исто такво мнозинство. 
2. Меѓународниот договор кој бил ратификуван со 
закон има првенство пред законите на земјата кои не се 
компатибилни со него. 
3. Нормите усвоени од страна на меѓународна 
организација имаат првенство, во случај на конфликт, 
врз законите на земјата, кога договорот ратификуван 
од страна на Република Албанија за нејзино учество 
во организацијата изречно предвидува непосредна 
применливост на нормите усвоени од страна на 
организацијата. 
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Босна и 
Херцеговина

Општ рамковен договор за мир во Босна и 
Херцеговина 
Анекс 4: Устав на Босна и Херцеговина
Член II: Човекови права и основни слободи
[…]
2. Меѓународни стандарди. Правата и слободите 
наведени во Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основните слободи и нејзините 
Протоколи ќе се применуваат непосредно во Босна и 
Херцеговина. Тие ќе имаат првенство над останатото 
право. 
[…]
4. Недискриминација. Уживањето на правата 
и слободите предвидени во овој член или во 
меѓународните договори набројани во анексот I 
од овој Устав ќе бидат осигурани за сите лица во 
Босна и Херцеговина без дискриминација врз каква 
било основа како што е полот, расата, бојата на 
кожата, јазикот, политичкото или друго мислење, 
националното или социјалното потекло, припадноста 
кон национално малцинство, сопственоста, раѓањето 
или друг статус. 
[…]
7. Меѓународни договори. Босна и Херцеговина 
ќе остане или ќе стане страна кон меѓународните 
договори набројани во анексот I од овој Устав.
Член III 
Закон и одговорности на ентитетите и институциите.
[…]
(б) […] Општите принципи на меѓународното право ќе 
бидат составен дел од правото на Босна и Херцеговина 
и ентитетите.
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Хрватска

Устав на Република Хрватска
Член 141
Меѓународните договори кои се склучени и 
ратификувани во согласност со Уставот, објавени и 
кои влегле во сила ќе претставуваат составен дел од 
домашниот правен поредок на Република Хрватска 
и ќе имаат првенство во однос на домашното право. 
Нивните одредби би можеле да бидат изменети 
или укинати само под услови и на начин одреден 
во нив или во согласност со општите правила на 
меѓународното право.

Косово266

Устав на Република Косово
Член 19 [Применливост на меѓународното право]
1. Меѓународните договори ратификувани од 
Република Косово стануваат дел од внатрешниот 
правен систем по нивното објавување во Службениот 
весник на Косово, Тие се непосредно применливи 
освен во случаите кога тие не можат самите да се 
спроведат и нивната примена изискува прогласување 
на закон.
 2. Ратификуваните меѓународни договори и правно 
обврзувачките норми на меѓународното право имаат 
првенство пред законите на Република Косово. 

Македонија

Устав на Република Македонија
Член 118
Меѓународните договори што се ратификувани во 
согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен 
поредок и не можат да се менуваат со закон. 

Член 2 (1) од Законот за судови
Судовите судат и своите одлуки ги засноваат врз 
основа на Уставот, законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот.

266

266 Косово не е страна на Европската конвеција за човекови права и оттука, не може да се утврди негова 

одговорност пред Судот. Правата и слободите загарантирани со ЕКЧП, сепак, спаѓаат помеѓу правата и 

слободите изречно загарантирани со членот 22 од неговиот Устав, согласно кој тие се непосредно при-

менливи во Република Косово и, во случај на конфликт, имаат предност над законите и другите акти 
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Црна Гора

Устав на Црна Гора
Член 9
Ратификуваните и објавените меѓународни договори 
и општо прифатените правила на меѓународното 
право ќе претставуваат составен дел од внатрешниот 
правен поредок, ќе имаат првенство над националното 
законодавство и ќе се применуваат непосредно кога 
тие ги уредуваат односите различно во однос на 
националното законодавство. 

Србија

Устав на Република Србија
Меѓународни договори
Член 16
Меѓународната политика на Република Србија ќе биде 
заснована врз општо прифатените принципи и правила 
на меѓународното право.  
Општо прифатените правила на меѓународното право 
и ратификуваните меѓународни договори ќе бидат 
составен дел на правниот систем на Република Србија 
и ќе бидат непосредно применети.  
Ратификуваните меѓународни договори треба да бидат 
во согласност со Уставот. 

на јавните институции. Уште повеќе, членот 53 [Толкување на одредбите на меѓународните договори] 

предвидува дека „Човековите права и фундаменталните слободи загарантирани со Уставот ќе бидат тол-

кувани доследно со судските одлуки на Европскиот суд за човекови права“.
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Србија

Непосредна примена на загарантираните права
Член 18
Човековите и малцинските права гарантирани со 
Уставот ќе се применуваат непосредно. Со Уставот се 
гарантираат, и како такви, непосредно се применуваат 
човековите и малцинските права загарантирани со 
општо прифатените правила на меѓународното право, 
потврдените меѓународни договори и законите. Со 
законот може да се пропише начинот на остварување 
на овие права само ако тоа е изречно предвидено со 
Уставот или ако е тоа неопходно за остварување на 
поединечно право со оглед на неговата природа, при 
што законот во никој случај не смее да влијае врз 
суштината на загарантираното право.
Одредбите за човековите и малцинските права се 
толкуваат во полза на унапредување на вредностите 
на демократското општество, согласно важечките 
меѓународни стандарди за човековите и малцинските 
права, како и праксата на меѓународните институции 
кои вршат надзор врз нивното спроведување.

ii. Специфичната позиција на Конвенциското право во домашниот 
правен поредок

Специфичната позиција на Конвенциското право во домашниот правен 
поредок ќе се разгледува преку два аспекти, и тоа: специфичната позиција на 
текстот на Конвенцијата во домашната правна рамка и „припитомувањето“ на 
судската пракса на Судот, кои се анализираат преку следните наслови: „правната 
рамка vis-à-vis договорите за човекови права: надмоќ на Конвенцијата или 
примат на Уставот?“ и „природата на судската пракса на Судот: inter partes 
правни ефекти, но de facto обврски за сите држави-членки“.

• Правна рамка vis-à-vis договорите за човекови права: супрематија 
(превласт) на Конвенцијата или примат на Уставот

Во контекст на традиционалната поделба на пристапот на правните 
системи кон вградувањето на меѓународното право, исто така треба да се 
стави акцент, како што е веќе посочено погоре, на начинот на функционирање 
на Конвенциското право во домашниот правен поредок. Ова особено важи 
за случаите кога Конвенцијата, како договор за човекови права, има посебна 
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позиција во хиерархијата на националните норми. Таквата посебна положба 
понекогаш се означува како супрематија (надмоќ) на договорите за човекови 
права. 267

Добар пример за таквата превласт / супрематија на Конвенцијата во 
домашниот правен поредок постои во Уставот на Босна и Херцеговина.268  
Членот II.1 од Уставот предвидува дека државата ќе обезбеди највисоко ниво на 
меѓународно признати човекови права и основни слободи. Покрај тоа, членот 
II.2  предвидува дека правата и слободите утврдени во Конвенцијата и нејзините 
протоколи се применуваат директно во Босна и Херцеговина и дека тие имаат 
приоритет над сите други закони. Од овие одредби произлегува дека Конвенцијата 
е над сите правни норми на националното и домашно инкорпорираното 
меѓународно право. Некои автори, исто така, сугерираа дека тоа е над самиот 
Устав, но Уставниот суд не беше подготвен да ја признае таквата  превласт на 
Конвенцијата во домашниот правен поредок. Во секој случај, во правниот систем 
на Босна и Херцеговина, во согласност со принципот на супрематија, нормите на 
Конвенцијата се ставени во ранг на уставни принципи со кои се регулира цело-
купното функционирање на домашниот правен поредок. 269

Уште еден конкретен пример за вградување на Конвенциското право во 
домашниот правен поредок може да се забележи во случајот на Србија. Всушност, 
општото позиционирање на Конвенцијата во домашниот правен поредок е 
прилично стандардно. Не постои експлицитно споменување на Конвенцијата 
во Уставот на Србија,270 и Уставот ја прифаќа класичната монистичка теорија за 
вградување на меѓународните договори. Согласно членот 16 став 2 од Уставот, 
сите ратификувани меѓународни договори, кои соодветно се применуваат кон 
Конвенцијата, мора да бидат во согласност со Уставот. Во исто време, согласно 
членот 194 став 5 од Уставот, домашното законодавство не треба да биде во 
спротивност со ратификуваните меѓународни договори и општо прифатените 
правила на меѓународното право. Така, слично на останатите  монистички 
системи кои го задржуваат принципот на примат на Уставот, хиерархијата на 
домашните норми е поставена по следниот редослед:

267 Види понатаму, Venice Commission, Draft report on case-law regarding the supremacy of international hu-

man rights treaties CDL-DI(2004)005rev, 2004.

268 Устав на Босна и Херцеговина (1995), со натамошните амандмани.

269 Види понатаму, M. Ćeman, Constitutional Justice: Doctrine and Case-Law of the Constitutional Court of 

Bosnia and Herzegovina (VII International Legal Forum , Saint Petersburg, Russia) 2017; A. Murtezić, “Relation 

between European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and 

Constitution of Bosnia and Herzegovina”, 7(13) Human Rights Review (2017), стр. 27-47.

270 Устав на Република Србија (2006).
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1. Устав;
2. меѓународно право;
3. закони и други парламентарни акти;
4. други правни норми од понизок ред (подзаконски акти, уредби).

Она што го прави српското уставно позиционирање на меѓународното 
право, вклучувајќи ја и Конвенцијата, посебно е експлицитното упатување во 
Уставот на обврзувачката природа на практиката на меѓународните институции 
кои го надгледуваат спроведувањето на меѓународните договори за човекови 
права во сите домашни одлуки кои се однесуваат на човековите права.271  Затоа, 
домашните власти се потсетуваат во Уставот како правен извор од највисок 
ред дека релевантните норми на меѓународното право за човекови права не 
се само збир на одредби што се наведени во меѓународните договори, туку и 
имплицитни и често суптилни принципи за заштита на човековите права кои 
произлегуваат од тие одредби. Во контекст на Конвенцијата, ова значи дека 
домашните власти се поттикнати да го разберат и применат Конвенциското 
право на начин на кој истото е толкувано и применето од страна на Судот во 
неговата судска пракса по сите прашања што се однесуваат на човековите права 
кои спаѓаат во нивните соодветни јурисдикции.

Важно е да се нагласи дека оваа уставна одредба што се среќава во 
српскиот правен поредок, иако е значајна заради важноста на судската пракса 
на Судот, всушност останува да има ограничено правно значење, бидејќи 
домашните власти во секој случај би биле обврзани да ги применуваат нормите 
на Конвенцијата на начин толкуван од страна на Судот. Имено, преку судската 
пракса на Судот, на нормите на Конвенцијата им се дава нивното соодветно 
значење и целосната имплементација на Конвенцијата во домашниот правен 
поредок не може да се постигне без внимателно почитување на принципите 
што произлегуваат од судската пракса на Судот.

• Природа на судската пракса на Судот- inter partes правни ефекти 
и de facto обврски за сите држави- договорнички

На теоретско ниво, значењето на судската пракса на Судот за 
спроведувањето на европските стандарди за човекови права во домашните 
правни поредоци на државите-членки на Советот на Европа може да се 
набљудува преку следнава формула за „припитомување“ на меѓународните 
договори за човекови права која се состои од четири прогресивни чекори: 272

271 Член 18 став 3 од Уставот.  

272 Види понатаму, H. Hongju Koh, “How is International Human Rights Law Enforced?”, 74(4) Indiana Law 
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1. Интеракција: релевантниот актер предизвикува273 интеракција или 
серија на интеракции (Конвенциски спорови) со друг274 на форум за 
прогласување на правото (Судот);

2. Толкувањето или изрекувањето на применливите (Конвенциски) 
норми се поттикнува со фактот дека постои интеракција (спор);

3. Интернализација: дејствието на подвижната страна ја присилува 
другата страна да ја почитува правната норма на начин на кој е таа 
протолкувана од страна на форумот за прогласување на правото и 
да ја прифати новата интерпретација на меѓународната норма во 
нејзиниот внатрешен нормативен систем;

4. Послушност: перцепцијата на тужената страна за задолжителна 
природа на новото толкување на нормата во нејзиниот домашен 
правен поредок.

Слична концептуализација на природата и важноста на судската пракса 
на Судот произлегува од следниов принцип што го утврди самиот Суд:

„Судот уште на самиот почеток повторува дека тој има двојна улога 
во однос на жалбите (апликациите) поднесени според членот 34 од 
Конвенцијата: (i) да пружи правда во поединечни случаи пре-
ку признавање на повреди на правата и слободите на оштетената 
страна согласно Конвенцијата и Протоколите и, доколку е потреб-
но, преку овозможување правичен надомест и (ii) да ги појасни, 
заштити и развие правилата воспоставени во Конвенцијата, со 
што на тој начин ќе придонесе за почитување од страна на држа-
вите на обврските и заложбите кои тие ги презеле како договорни 
страни.“ (доден акцент)275

Во врска со ова, исто така е важно да се разбере природата на судската 
пракса на Судот. Теоретски, пресудите и одлуките на Судот имаат само inter partes 
ефекти, што значи дека тие не создаваат правни обврски надвор од државите-
страни во спорот и надвор од конкретните факти на случајот. Покрај тоа, Судот не 
е обврзан со претходното толкување на Конвенцијата, што значи дека доктрината 
на „обврзувачки прецеденти“ не се применува врз неговата судска пракса.276

Journal (1999), стр. 1414. Треба да се напомене дека тука е ажурирана теоријата на Кох.

273 Индивидуален апликант или држава-членка. 

274 Тужената држава. 

275 Nagmetov v. Russia, пресуда на Големиот судски совет од 30 март 2017 година, апликација бр. 35589/08, став 64.

276 D. Harris, M. O’Boyle, E. Bates and C. Buckley, Law of the European Convention on Human Rights (Oxford, 

Oxford University Press 2014), стр. 20.
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Сепак, и самиот Суд нагласи дека само во исклучителни околности, во 
случај на добра и убедлива причина, тој ќе отстапи од претходното толкување 
на Конвенцијата277, што претставува израз на принципот на правна сигурност 
во практиката на Судот. Практично, ова значи дека толкувањето на Конвенција-
та на Судот создава предвидлив сет на обврски за државите кои се применуваат 
надвор од конкретните страни и околностите на случајот. Поради тоа, домаш-
ните власти се должни да ја следат и применуваат судската пракса на Судот 
во однос на другите држави, бидејќи таа судска практика го дава значењето на 
конкретните норми на Конвенцијата и со тоа создава де факто обврски за сите 
држави-  членки на Конвенцијата.

Крајно, во контекст на вградување на принципите на Конвенцијата во 
домашниот правен поредок, важно е да се истакне следното начело од судската 
пракса на Судот:

“За разлика од меѓународните договори од класичен вид, Конвен-
цијата опфаќа повеќе од само реципрочни обврски помеѓу дого-
ворните држави. Згора на тоа, таа создава и мрежа на заеднички, 
билатерални и објективни обврски, кои, според зборовите на Пре-
амбулата, имаат корист од нивното „колективно спроведување“.”278

Со други зборови, кога се соочуваат со прашање од подрачјето на 
Конвенцијата и независно од конкретниот модел или систем на инкорпорирање 
на меѓународното право во домашниот правен поредок, националните власти се 
должни да ја почитуваат специфичната природа на обврските од Конвенцијата 
со цел да ги исполнат своите обврски според Конвенцијата.

II. Правилно позиционирање на Конвенциските аргументи при 
донесувањето на домашните одлуки 

Правилното позиционирање на Конвенциските аргументи при 
донесувањето на домашните судски одлуки зависи од свесноста за суштинската 
природа на следниве елементи или чекори:

1. идентификација на Конвенциското прашање во случај кој е предмет 
на разгледување;

2. идентификација на применливата Конвенциска норма и на судската 
пракса на релевантниот суд;

277 Sabri Güneş v. Turkey, пресуда на Големиот судски совет од of 29 јуни 2012 година, апликација бр. 27396/06, 

став 50.

278 Ireland v. the United Kingdom, пресуда од 18 January 1978 година, апликација бр. 5310/71, став 239.
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3. разрешување на Конвенциското прашање во соодветната фаза од 
постапката; и

4. исправна и целосна примена на Конвенциското право.

Чекор 1: Идентификација на Конвенциското прашање во случај кој е 
предмет на разгледување

Идентификацијата на Конвенциското прашање во конкретниот случај 
првенствено подразбира познавање на Конвенциското право. Исто така, по-
требно е сеопфатно и значајно истражување на релевантните извори на тоа 
право. Во врска со ова, примарниот извор кој мора да се консултира е офи-
цијалната база на податоци на судовите и одлуките на HUDOC. 279  Покрај тоа, 
извештаите на Судот за пресудите и одлуките обезбедуваат сеопфатен преглед 
на најзначајните пресуди и одлуки донесени од страна на Судот. 280

Достапните резимеа и анализи на судската пракса, вклучувајќи ги и раз-
ните прирачници и коментари, исто така, треба да се консултираат како изво-
ри на знаење за правото на Конвенцијата. Правниот билтен на AIRE Центарот, 
кој се објавува квартално на англиски и на БСХЦ (босански/српски/хрватски/
црногорски), содржи резимеа и стручни коментари за селектираните најнови 
одлуки на Европскиот суд за човекови права и на Судот на правдата на Ев-
ропската унија, фокусирајќи се на случаи кои се најрелевантни за земјите на 
Западен Балкан. Секој билтен исто така содржи и статија што не се занимава со 
одредено прашање поврзано со спроведувањето на правото за човекови права. 

281 Во некои јурисдикции, пресудите на Судот кои се однесуваат на таа држава се 
објавуваат и во службениот весник на националниот јазик што може да ја олес-
ни примената на Конвенциското право. За таа цел, европската база на податоци 
за човекови права обезбедува пристап до судската пракса на Судот на на босан-
ски/српски/хрватски /црногорски (БСХЦ), како и на албански и македонски 
јазик, почнувајќи од 2014 година.282

Многу често во практиката идентификувањето на Конвенциското пра-
шање во конкретниот случај претставува интелектуален процес кој зависи 
од личното познавање на судијата или друг правен службеник кој работи на 
случајот. Во некои случаи, оваа идентификација на прашање од Конвенцијата 
може да следи од нивното лично знаење, додека во други случаи тоа може да 

279 Достапна на www.hudoc.echr.coe.int.

280 Достапни на веб-страницата на Судот www.echr.coe.int.

281 Достапен преку пребарлива база на податоци на следнава веб-страница: http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php.

282 Достапна на www.ehrdatabase.org.

http://www.hudoc.echr.coe.int
http://www.echr.coe.int
http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php
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биде резултат на истражување кое се базира врз аргумент што го покренуваат 
странките. Во секој случај, постои широко подрачје на потенцијално погреш-
на и / или нецелосна обработка на Конвенциското прашање доколку неговата  
идентификација остане да зависи од индивидуалната иницијатива, било на ад-
вокатот или на судијата.

Затоа е препорачливо домашните органи, особено судовите, да воспоста-
ват систем кој ќе може да идентификува дека предметот што се испитува по-
кренува некое Конвенциско прашање, кој систем ќе има претходно подготвени 
протоколи за негово понатамошно третирање. Ова може да се постигне преку 
воспоставување на специјализирани одделенија кои се занимаваат со истра-
жување и советување за Конвенциското (и другото меѓународно) ) право или 
воспоставување на релевантни административни протоколи за постапување 
во „Конвенциските предмети“ во рамките на постојните структури на одделе-
нијата за судска во судовите и другите државни органи.

Чекор 2: Идентификација на применливата Конвенциска норма и 
судската пракса на Судот

• Идентификување на применливата Конвенциска одредба преку 
идентификација на судската пракса на релевантниот суд

По идентификацијата на случајот како „Конвенциски случај“, потребно 
е да се утврди под која одредба од Конвенцијата потпаѓа работата на која се 
однесува жалбениот навод. Во некои случаи ова ќе биде очигледно, а во други 
случаи тоа може да се одговори само по долга и сложена концептуализација 
на постојното Конвенциско право. Тоа ќе биде случај кога не постои директно 
применлива судска пракса на Судот за решавање на прашањето што се разгле-
дува. Во вакви случаи, особено е важно да се објасни детално што довело до тоа 
носителот на одлуката да стигне до дадената одлука за одреден обем на заштита 
на повиканата или применлива Конвенциска норма. Таквиот услов произле-
гува од гаранцијата за соодветно образложение која се подразбира во самиот 
концепт на правично судење (due process). Тој е исто така показател и за по-
читувањето на владеењето на правото и за избегнување на произволна моќ во 
администрирањето на правото. 283

Разјаснувањето на нормите на Конвенцијата се постигнува преку судска-
та пракса на Судот. Така, едноставното повикување на Конвенциската норма 

283 Lhermitte v. Belgium, пресуда на Големиот судски совет од 29 ноември 2016 година, апликација бр. 

34238/09, став 67.
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без упатување на судската пракса на Судот не е доволно. Судот, исто така, на-
гласи дека „она што е важно е реалноста на ситуацијата, а не појавите, па едно-
ставното повикување на [Конвенциски] член во домашните одлуки не е довол-
но. Случајот, всушност, морал да биде испитан во согласност со стандардите 
што произлегуваат од судската пракса на Судот.“284

Цитирањето на Конвенциска норма без потпирање врз судската пракса 
на Судот, исто така, може да доведе до потенцијално неправилен исход, бидејќи 
текстот на нормите на Конвенцијата е мошне широк. Сепак, вистинското зна-
чење на нормата како што е утврдена од страна на Судот во неговата судска 
пракса може да биде ограничено и многу прецизно. Пример во овој поглед е 
одредбата од членот 5 став 1 од Конвенцијата која го гарантира „правото на 
слобода и безбедност на личноста“. Наспроти тоа, може да се смета дека оваа 
одредба покрива различни аспекти на личната безбедност.285 Сепак, Судот ис-
тата ја  толкува многу строго, нагласувајќи дека фразата „безбедност на лично-
ста“ треба да се разбере во контекст на физичката слобода, наместо физичката 
безбедност и дека вклучувањето на зборот „безбедност“ едноставно служи за 
нагласување на условот дека притворот не може да биде произволен.286

Во оваа смисла, е исто така важно да се потсети на автономното значење 
на Конвенциските поими (како што се „кривично обвинение“287 и „граѓански 
права и обврски“288)289, што може да изискува анализа на применливоста или не-
применливоста на предметниот автономен концепт во случајот што се разгледу-
ва. Овие прашања се понатаму дискутирани и во Главата 2 од оваа публикација.

• Согледувања при навигацијата низ судската пракса на Судот

(i) Во случај на повеќе релевантни извори на судската пракса на Судот, 
приоритет треба да се посвети на случајот против односната земја, а во отсу-
ство на таков случај, на практиката на Судот во однос на земјите со слични 

284 Neshkov and Others v. Bulgaria, пресуда од 27 јануари 2015 година, nos. апликација бр. 36925/10 и 5 други 

апликации, став 187.

285 Види на пример, Комитет за човекови права, Delegado Páez v. Colombia, индивидуална петиција бр. 

195/85, 12 јули 1990 година (член 9 став 1 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права).

286 Hajduová v. Slovakia, пресуда од 30 ноември 2010 година, апликација бр. 2660/03, став 54.

287 A and B v. Norway, пресуда на Големиот судски совет од 15 ноември 2016 година.,  апликации бр. 24130/11 

и 29758/11, ставови 105-107.

288 Ferrazzini v. Italy, пресуда на Големиот судски совет од 12 јули 2001 година, апликација бр. 44759/98, ста-

вови 23-31.

289 Види ја Главата 2.VI погоре за куса анализа на најважните автономни концепти на Конвенцијата.
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правни поредоци. Доколку судската пракса се користи во врска со земја со 
структурно и концептуално поинакво уредување на правниот поредок, неоп-
ходно е транспарентно да се постават дивергенциите и да се објасни зошто таа 
судска пракса сепак може да се примени во случајот што се испитува. Во секој 
случај, автоматското транспонирање на правото на Конвенцијата во суштин-
ски различна правна ситуација многу често ќе доведе до погрешен исход.

(ii) Судската пракса на Големиот судски совет мора да има приоритет 
над целокупната останата судска пракса на Судот. Судската пракса на Големиот 
судски совет е проследена од судската пракса усвоена на ниво на Совет. Прак-
сата на Комитетите од тројца судии, кои се занимаваат само со добро воспоста-
вената судска пракса на Судот290, е од ограничена важност бидејќи Комитетите 
едноставно треба да ја применат наместо да ја развиваат судската пракса на 
Судот. Така, авторитетот на судската пракса лежи во пресудите на Големиот 
судски совет или кај Советот, преку чии пресуди се воспоставува релевантниот 
принцип и неговата примена на одредена фактичка низа, но не и кај Комитетот, 
кој едноставно го применува тој принцип во подоцнежните случаи кои ги по-
кренуваат истите правни прашања.

(iii) На поновите случаи треба да им се даде предност во однос на по-
старите случаи. Покрај тоа, степенот на важност на пресудата како што е 
наведен во HUDOC треба да се користи како показател за важноста на слу-
чајот. Поконкретно, секогаш треба да се консултираат случаите обележани со 
првото ниво на важност (големо значење), кои дадоа значителен придонес за 
судската пракса. Понатамошното, второ ниво (средно значење), го сочинуваат 
случаи кои, иако не даваат значителен придонес кон судската пракса, ја надми-
нуваат едноставната примена на постојната судска пракса. Случаите на третото 
ниво (мало значење) се оние кои само ја применуваат постојната судска пракса 
и тие обично имаат ограничено значење за развојот на домашната пракса врз 
основа на судската пракса на Судот.291

(iv) На крај, при користењето на судската пракса на Судот, важно е да 
се забележи дека само конечните случаи се користат како авторитет при  до-
несувањето на одлуките. Во врска со ова, важно е да се разликува конечноста 
на одлуката од конечноста на пресудата.292 Одлуката не може да биде упатена 
до Големиот судски совет и на тој начин станува конечна по нејзиното донесу-
вање. Пресудите стануваат конечни: (1) кога странките изјавуваат дека нема да 

290 Член 28 од Конвенцијата.

291 За повеќе види www.hudoc.echr.coe.int.

292 Повеќе за ова види во Глава 3 од оваа публикација.

http://www.hudoc.echr.coe.int
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побараат случајот да биде упатен до Големиот судски совет; или (2) три месеци 
по датумот на пресудата, доколку упатувањето на случајот до Големиот судски 
совет не е побарано; или (3) кога панелот на Големиот судски совет го отфрла 
барањето за упатување на предметот во негова надлежност.293  Конечноста е 
секогаш наведена во HUDOC базата на податоци.

Чекор 3: Разрешување на Конвенциското прашање во соодветната 
фаза на постапката- претходно (прелиминарно) прашање и / или 
основаност (меритум) на случајот

Третиот чекор во процесот на правилно позиционирање на Конвенци-
ските аргументи во домашното судско одлучување, по идентификацијата на 
прашањето од Конвенцијата што е покренато во случајот и објаснувањето 
на применливото  Конвенциско право за решавање на случајот, се состои во 
определување на соодветната фаза од постапката во која треба да се разре-
ши Конвенциското прашање. Во овој контекст, може да се диференцираат две 
ситуации.

Прво, може да се појави прашање во поглед на претходното (прелими-
нарно) прашање во случајот.294 Во вакви случаи, понатамошното  утврдување 
на основаноста на случајот, без разрешување на првичното, прелиминарно 
прашање, би можело да биде невозможно или да доведе до погрешен исход. 
Така, по правило, прелиминарното прашање треба да се адресира и разреши 
пред да се продолжи со понатамошни чекори  кон утврдување на основаноста 
на случајот.

Второ, Конвенциското прашање би можело да се појави во контекст на 
основаноста на предметот295 без никакви импликации за претходните прашања 
во случајот. Во такви случаи, понатамошните чекори во испитувањето на ос-
нованоста на предметот ќе бидат возможни без воведување на Конвенциските 
аргументи уште во претходната фаза од постапката.

Во оваа смисла, тешки случаи се оние каде што е невозможно да се напра-
ви јасна дистинкција помеѓу претходното прашање и прашањето за основано-
ста (меритумот) од гледна точка на Конвенцијата. Освен тоа, во некои случаи 

293 Член 44 став 2 од Конвенцијата.

294 На пример, прашањето за допуштеноста на доказите кои биле наводно прибавени со прекршување на 

правата заштитени со Конвенцијата. 

295 На пример, како прашање за оправдување или ограничување на слободата на изразување во случај на 

клевета или навреда.
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одлуката за претходното прашање ќе биде толку многу поврзана со одлуката за 
основаноста што ќе биде невозможно истите да се одвојат. На пример, може да 
се појави прашање во врска со прашањето дали поединецот има правно зашти-
тено легитимно очекување за имот што претставува „сопственост“ во смисла 
на членот 1 од Протоколот бр. 1. Во исто време, во случај на одбивање на такво-
то имотно барање од страна на домашниот орган, ќе се појави прашањето дали 
таквото негирање е во согласност со заштитата на сопственоста гарантирана 
според таа одредба. Така, прелиминарното прашање (постоењето на „сопстве-
ност или владение“) и прашањето за основаноста (негирање на заштитата на 
имотно-правното барање) ќе бидат неразделно поврзани така што ќе биде не-
возможно тие да се раздвојат. Ваквата концепциска збрка беше објаснета во 
судската пракса на Судот на следниов начин:

„Негативниот одговор на [прашањето за постоење на легитимни 
очекувања за сопственоста] последователно ќе го наведе Судот до 
наодот дека [одбивањето на имотно-правното барање] не прет-
ставувало вмешување во сопственичките права според членот 1 
од Протоколот бр. 1, имајќи предвид дека апликантот нема да има 
сопственички интерес што спаѓа во членот 1 од Протоколот бр. 1 ...

Меѓутоа, спротивно на тоа, доколку Судот утврди дека апликантот 
ги задоволил барањата утврдени со релевантната ... законска регу-
латива, тогаш [одбивањето на имотно-правното барање] ќе се сме-
та за вмешување во сопственичките интереси на апликантот што 
не било во согласност со правото како што тоа го бара Конвенција-
та. Таквиот заклучок ќе направи неопходно Судот да утврди дали е 
постигната правична рамнотежа помеѓу барањата на општиот ин-
терес на заедницата и барањата за заштита на основните права на 
поединецот при наоѓање на повреда на членот 1 од Протоколот бр. 
1…”296

Во овие случаи претходното (прелиминарно) прашање ќе треба да се 
приклучи кон испитувањето на основаноста на случајот и во исто време да 
биде разрешено. Заради транспарентност и јасност на анализата, во подоцнеж-
ната фаза од судското резонирање ќе треба да се изнесе јасен показател за одло-
жувањето на анализата на Конвенцијата. Освен тоа, во моментот на утврдување 
на прашањето, треба да се направи експлицитно вкрстено повикување на прет-
ходното одложување на одлуката. Сличен метод се користи од страна на Судот 
при  испитувањето на случаите кои доведуваат до концептуална збунетост. Во 

296 Damjanac v. Croatia, пресуда од 24 октомври 2013 година, апликација бр. 52943/10, ставови 88 и 89.
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такви случаи, Судот проценката на допуштеноста на апликацијата ја приклучу-
ва кон неговата проценка на основаноста на случајот. Тој притоа носи изречна 
одлука проценката на допуштеноста да се приклучи кон проценката на основа-
носта, како и да го отфрли или да го усвои приговорот за допуштеност. 297

Чекор 4: Правилна и целосна примена на Конвенциското право

Во поглед на последниот елемент во погоренаведениот тест од четири 
чекори за правилно позиционирање на Конвенциските аргументи при донесу-
вањето на домашните судски одлуки, имено барањето за правилна и целосна 
примена на Конвенциското право, вредно е да се повтори дека кога и да се поја-
ви некое Конвенциско прашање во одреден случај, домашните судови треба 
да внимаваат дека „[кога] тие сакаат да се занимаваат со ‘правата и слободите’ 
загарантирани со Конвенцијата и со нејзините протоколи, од националните 
судови се бара да ги преиспитаат нивните одлуки со особена строгост и вни-
мание“298. Таа „особена строгост и внимание“ исто така може да се одреди како 
„правилна и целосна“ примена на Конвенциското право.

• „Коректност“

(i) Коректноста во примената на Конвенциското право подразбира дека 
употребата на конкретната судска пракса при донесувањето на домашни-
те одлуки мора да се направи со должно внимание за правниот контекст и 
фактичката и правната позадина во која тој се развива. Вообичаената заблуда 
што се појавува во овој контекст се однесува на транспозицијата на принци-
пите развиени во одреден правен и фактички контекст на една концептуално 
различна правна ситуација. Ова обично е резултат на толкување и употреба на 
одредена терминологија на пресудата или одлуката надвор од нејзиниот правен 
контекст како и на целокупното разбирање на принципот што го изразува таа 
терминологија. Потребно е строго да се запази избегнувањето на оваа заблуда.

(ii) Друг аспект на барањето за „коректност“ е прецизноста во 
цитирањето. Ова бара изворите што се користат во анализата да бидат прове-
рени и правилно реферирани, така што, доколку е потребно, тие да лесно мо-
жат се идентификуваат. Поконкретно, упатувањето на принципите на Конвен-
цијата секогаш треба да се прави преку наведување на името на случајот во кој 
тие принципи се развиле, изворот консултиран и релевантниот број (броеви) 
на параграф (ите) во пресудата или одлуката што го содржи принципот на кој 

297 На пример, Petrović v. Serbia, пресуда од 15 јули 2014 година, апликација бр. 40485/08, ставови 65 и 98.

298 Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, пресуда од 28 јуни 2007 година, апликација бр. 76240/01, став 96.
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се потпира во донесувањето на одлуката. Самото упатување на името на слу-
чајот не претставува соодветно и целосно цитирање на пресудата или одлуката 
што се користи за разрешувавање на одредена правна работа.

• „Целосност“

Постојат два главни аспекти на барањето за „целосност“ во примената 
на  Конвенциското право. Првиот се однесува на прашањето за внатрешната 
доследност и хармонија на Конвенциското право, додека вториот се однесува 
на хармонијата на Конвенциското право со другите извори на меѓународното 
право.

 (i) Во однос на првиот аспект на целосноста, Судот нагласи дека „Конвен-
цијата треба да се чита во целина и истата да се толкува на таков начин што ќе ја 
промовира внатрешната конзистентност и хармонија помеѓу нејзините раз-
лични одредби“.299 Така, на пример, во однос на прашањата што се однесуваат 
на ефектите на образовните практики врз религиозните уверувања на поедине-
цот, правото на почитување на слободата на вероисповед согласно членот 9 од 
Конвенцијата ќе треба да се разгледува во согласност со принципите развиени 
според правото на образование загарантирано со членот 2 од Протоколот бр. 
1, без оглед на фактот дека оваа последна одредба сама по себе  не би можела да 
биде директно применлива. 300

 (ii) Што се однесува до вториот аспект на барањето за целосност во 
примената на Конвенциското право, Судот утврди дека Конвенцијата секогаш 
треба да се толкува и да се применува на начин кој обезбедува хармонија со 
другите извори на меѓународно право чиј составен дел е таа.301 Еден пример 
во овој поглед се однесува на толкувањето и примената на правото на почи-
тување на семејниот живот според членот 8 од Конвенцијата во случаите на 
транснационално старателство врз децата во согласност со меѓународното пра-
во за граѓанските аспекти на меѓународното грабнување на деца.302

299 Catan and Others v. Moldova and Russia, пресуда на Големиот судски совет од 19 октомври 2012 година, 

апликација бр. 43370/04 и други апликации, став 136.

300 Види, на пример, Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, пресуда од 10 јануари 2017 година, апликација 

бр. 29086/12, став 90.

301 Al-Adsani v. the United Kingdom, пресуда на Големиот судски совет од 21 ноември 2001 година, апликација 

бр. 35763/97, став 55.

302 Види, на пример, X v. Latvia, пресуда на Големиот судски совет од 26 ноември 2013 година, апликација бр. 

27853/09, ставови 92-108.
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Во двата аспекти на целосноста на примената на Конвенциското право, 
домашниот носител на одлуки треба да биде соодветно информиран и внима-
телен во поглед на Конвенциското право земено како целина, како и во поглед 
на различните извори на меѓународното право за правната работа што се раз-
гледува. Ова претпоставува соодветно знаење и разбирање на релевантните 
правни извори и нивна внимателна и правилна примена во процесите на 
донесување на одлуки.

III. Признавање и концептуализација на принципот на 
супсидијарност и на просторот за проценка при практичното 
резонирање 

i. Супсидијарност: соработка во обезбедувањето на ефективно  
спроведување на заштитата на човековите права

Концептот на супсидијарност добива значајна надмоќ во уредувањето на 
односите меѓу националните и меѓународните јурисдикции во однос на пра-
шањето за ефективното спроведување на заштитата на човековите права.303  
Во таквиот аранжман, се има на ум заштитата загарантирана на национално 
ниво  да биде од примарна, а заштитата на меѓународно ниво секундарна. Ос-
вен тоа, националните власти уживаат одределен простор за проценка (margin 
of appreciation) во обезбедувањето на правата загарантирани со Конвенцијата и 
Судот не може да интервенира во нивната пресуда, доколку тие не го пречеко-
риле тој простор за проценка. 304 

Треба да се повтори дека концептот на супсидијарност е суштински за 
обврската на државите коректно и ефективно да ги применуваат Конвенциски-
те стандарди. Тој не претпоставува неограниченa и безусловна послушност кај 
домашните органи да ги спроведуваат меѓународно признатите стандарди за 
заштита на човековите права. Границите на таквото потчинување може да се 
објаснат на следниов начин:

„Утврдувањето на супсидијарноста не може да се смета за едно-
ставна равенка на првенство, туку многу повеќе како резултанта 
на хармонизирањето на релевантните стандарди на ниво на на-
ционалните и меѓународните јурисдикции. Со други зборови, 
супсидијарноста треба да се смета за комплексна интеракција на 

303 За повеќе види, R. Spano, “Universality or Diversity of Human Rights?: Strasbourg in the Age of Subsidiarity”, 

14(3) Human Rights Law Review (2014), стр. 487-502.

304 Види понатаму за концептите на супсидијарност и просторот за проценка, supra Глава 2.V. 
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доверба, одговорност и помош во обезбедувањето на опсежна за-
штита на човековите права. Затоа, постои тесна корелација помеѓу 
супсидијарноста и потребата од ефективно спроведување на меѓу-
народните стандарди за човековите права во домашните правни 
системи.“305

ii. Клучни правни концепти кои го одразуваат принципот на 
супсидијарност

При практичното размислување оваа сложена интеракција на национал-
ното и меѓународното спроведување на правдата изразена преку концептот на 
супсидијарност главно се рефлектира во следните правни концепти:

• исцрпување на домашните правни лекови;
• фактички наоди на домашните судови;
• толкување на националното право;
• донесување одлуки во рамките на определениот простор за проценка 

(margin of appreciation).

• Исцрпувањето на домашните правни лекови- можност за 
разрешување на проблемите во земјата

Барањето за исцрпување на домашните правни лекови е камен-темелник 
на принципот на супсидијарност. Таа почива врз комплементарноста помеѓу 
барањата од членот 13 и член 35 став 1 од Конвенцијата. Според членот 13 
од Конвенцијата, домашниот систем е должен да обезбеди ефективни правни 
лекови кои се во состојба да ги адресираат и разрешат жалбените наводи на 
поединецот по Конвенцијата. Истовремено, според членот 35 став 1 од Кон-
венцијата, секое лице кое сака да се повика на неговите или нејзините Конвен-
циски права на меѓународно ниво има обврска да ги исцрпи таквите лекови и 
на тој начин да им дозволи на националните власти да се справат со неговите 
или нејзините жалбени наводи согласно Конвенцијата пред тие да може да би-
дат истакнати на меѓународно ниво.

Оваа комплементарност, нагласувајќи го принципот на супсидијарност, е 
објаснета на следниов начин во судската пракса на Судот:

305 A. Uzun Marinković and K. Kamber, Fostering Domestication of Human Rights through the Exhaustion of 

Domestic Remedies: A Lesson Learned from the ECtHR Pilot and Leading Judgment Procedures, 2 Inter-Amer-

ican and European Human Rights Journal (2016), стр. 336.
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„Фундаментална карактеристика на машинеријата за заштита 
воспоставена со Конвенцијата е дека таа е супсидијарна на наци-
оналните системи за заштита на човековите права. Овој Суд е за-
сегнат со надзорот над спроведувањето од страна на договорните 
држави на нивните обврски според Конвенцијата. Тој не треба да ја 
преземе улогата на државите- договорнички, чијашто одговорност 
е да осигураат дека основните права и слободи што се втемелени 
во неа се почитуваат и се заштитени на домашно ниво. Правилото 
за исцрпување на домашните правни лекови се заснова врз  
претпоставката која се рефлектира во членот 13 од Конвенцијата, 
со која тоа има блиско сродство дека постои ефективен правен 
лек во однос на наводната повреда (додаден акцент). Затоа, ова 
правило претставува  неопходен дел од функционирањето на овој 
систем на заштита.
…
Жалбениот навод по Конвенцијата мора веќе да бил изнесен на 
национално ниво за да стане збор за исцрпеност на „ефективни 
лекови“. Би било спротивно на супсидијарниот карактер на Кон-
венциската машинерија ако апликантот, игнорирајќи го можни-
от аргумент на Конвенцијата, може да се потпре врз некоја друга 
основа пред националните власти заради оспорување на спорната 
мерка, а потоа ќе поднесе апликација пред Судот врз основа на ар-
гумент од Конвенцијата …“306

Барањето за исцрпување на домашните правни лекови е во суштина во 
корист на домашните органи бидејќи ним им е дадена можноста да ја по-
прават ситуацијата за која се жали апликантот и на тој начин да се спречи 
утврдувањето на повреда на Конвенцијата на меѓународно ниво. Исто така, 
тоа е во корист и на засегнатото лице, бидејќи разрешувањето на случајот 
на домашно ниво обезбедува поефикасен и најчесто поефективен начин на 
заштита на индивидуалните права. Оттука, правилото за исцрпување на до-
машните правни лекови мора сериозно да се сфати од сите релевантни чините-
ли во процесот на постигнување ефективна заштита на човековите права спо-
ред Конвенцијата.

306 Vučković and Others v. Serbia (прелиминарен приговор),  пресуда на Големиот судски совет од 25 март 

2014 година, апликација бр. 17153/11 и 29 други апликации, ставови 69 и 75.
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• Фактички наоди на домашните судови

Кога домашните власти ќе бидат повикани да оценат определено пра-
шање од областа на човековите права, Судот обично ќе го испочитува утврду-
вањето на релевантните факти и посебно толкувањето на националното право 
кое го дале домашните судови.

Во врска со тоа, а посебно во поглед на фактичките наоди, Судот нагласи 
дека иако тој не е врзан за наодите на домашните судови и останува слободен 
да направи сопствена оценка на фактите врз основа на сиот материјал кој му е 
ставен на располагање, во нормални околности тоа ќе изискува него да го водат 
убедливи елементи за да отстапи од фактичките наоди до кои дошле домашните 
судови. 307

Меѓутоа, тоа не значи дека Судот некритички ќе го прифати кој било 
фактички наод до кој дошле домашните судови. Судот, по правило, нема 
да интервенира во проценката на домашните органи за релевантните 
факти, сè додека нивното резонирање во овој поглед не е произволно или 
очигледно неразумно.308 Судот, исто така, појасни дека тој не може слепо да 
се потпира на  одлуките на домашните органи, особено кога тие се очигледно 
неконзистентни или меѓусебно си противречат. Во таква ситуација Судот треба 
да ги оцени доказите што му се достапни во нивната целовитост како и да доне-
се свој сопствен заклучок по однос на фактите.309

Покрај тоа, некои наводи за повреда на правата на Конвенцијата, како 
што е правото на живот според членот 2, ќе бараат построга проценка од стра-
на на Судот за фактичката состојба утврдена од домашните судови, особено 
доколку постои навод за отсуство на ефективна истрага. Поконкретно, Судот 
утврди дека „во смисла на важноста на заштитата што ја дава членот 2, Судот 
мора жалбените наводи за загуба на живот да ги подложи на највнимателна 
контрола, имајќи ги предвид сите релевантни околности“.310

Слично на тоа, самата природа на некои жалбени наводи по Конвенција-
та ќе бара од Судот да провери дали сите релевантни факти биле утврдени на 

307 Giuliani and Gaggio v. Italy, пресуда на Големиот судски совет од 24 март 2011 година, апликација бр. 

23458/02, став 180.

308 Bochan v. Ukraine (No. 2), пресуда на Големиот судски совет од 5 февруари 2015 година, апликација бр. 

22251/08, став 61.

309 Dzemyuk v. Ukraine, пресуда од 4 септември 2014 година, апликација бр. 42488/02, став 80.

310 Banel v. Lithuania, пресуда од 18 јуни 2013 година, апликација бр. 14326/11, став 67.



93Водич во клучните Конвенциски принципи и концепти и нивната примена во домашните судови 

прифатлив начин од аспект на Конвенцијата и дали примената на законот во 
однос на тие факти е во согласност со барањата на Конвенцијата. Во оваа смис-
ла, таков пример е заштитата на слободата на говорот од членот 10, каде што 
Судот го истакна следново: 

„Задачата на Судот во вршењето на неговата надзорна надлежност 
не е да го заземе местото на надлежните државни органи, туку да ги 
преиспита во согласност со членот 10 одлуките што тие ги донеле 
во согласност со нивната моќ за проценка. Тоа не значи дека надзо-
рот е ограничен само на утврдување дали тужената држава нејзина-
та дискреција ја користела разумно, внимателно и со добра намера; 
она што Судот треба да го направи е да го разгледа мешањето на 
кое се жали апликантот во светлина на случајот како целина и да 
утврди дали е тоа вмешување било ‘пропорционално на легитим-
ната цел’ и дали причините изнесени од националните власти за да 
го оправдаат мешањето се ‘релевантни и доволни’... Притоа, Судот 
мора да се увери дека националните власти примениле стандарди 
кои биле во согласност со принципите отелотворени во членот 10 
и, згора на тоа, тие се потпирале врз прифатлива проценка на реле-
вантните факти.“311

• Толкување на националното право првенствено од страна на 
домашните судови

Во поглед на толкувањето на националното право, Судот често истакнува 
дека првенствено националните власти, особено судовите, треба да го толкуваат 
и применуваат домашното право. 312 Овластувањата на Судот во овој поглед се 
мошне ограничени. Тие се утврдени на следниот начин:

„Судот потсетува дека задача првенствено на националните органи, 
а особено судовите, да ги разрешат проблемите во толкувањето 
на домашното законодавство. Улогата на Судот е ограничена на 
проверка дали ефектите од таквото толкување се компатибилни 
со Конвенцијата (додаден акцент). Поради тоа, освен во случај на 
очигледна арбитрерност, Судот не треба да го доведе во прашање 
толкувањето на домашното право од страна на националните 

311 Morice v. France, пресуда на Големиот судски совет од 23 април 2015 година, апликација бр. 29369/10, став 

124.

312 Karácsony and Others v. Hungary, пресуда на Големиот судски совет од 17 мај 2016 година, апликации бр. 

42461/13 и 44357/13, став 123.
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судови ... Така, кога највисоките национални судови на сеопфатен 
и убедлив начин ја анализирале точната природа на оспореното 
ограничување..., врз основа на релевантната судска пракса на 
Конвенцијата и начелата што произлегуваат од неа, на овој Суд ќе 
му бидат потребни силни причини за да отстапи од заклучокот 
што до кој дошле тие судови преку замена на неговите ставови со 
оние на националните судови по прашањето на интерпретација на 
домашното право …”313

Треба да се забележи дека од овие принципи супсидијарноста, во форма 
на почитување на толкувањето на домашните судови на националното пра-
во, не е неограничена и за да таа влезе во сила потребно е да се демонстрира 
сериозен и внимателен пристап од страна на домашните судови. Со други 
зборови, одлуките на домашните судови треба да бидат ослободени од какви 
било индикации на арбитрaрност. Арбитрaрноста во овој контекст може да 
се сфати како недостаток на какви било причини за одлуката или ако дадените 
причини се засноваат врз манифестирана фактичка или правна грешка што ја 
направил домашниот суд, што резултирало со негирање на правдата.314

Дотолку повеќе, во принцип, Судот нема овластување за апстрактно 
преиспитување на домашното законодавство. Тој објасни дека во постапки-
те коишто произлегуваат од една индивидуална апликација, од него не се бара 
на апстрактен начин да го  ревидира предметното законодавство, туку тој мора, 
колку што е можно повеќе, да се ограничи на испитување на неговата примена 
врз конкретниот случај пред него..315

Меѓутоа, во некои случаи, со цел Судот да утврди дали попречувањето, од-
носно вмешувањето во правото е „во согласност со законот“316, тој нужно ќе мора да 
се вклучи во извесен степен на апстрахирање и да испита дали важечкиот домашен 
закон како таков бил усогласен со основниот принцип на владеење на правото.317  
Еден пример во овој контекст се однесува на жалбените наводи за незаконско 
тајно следење, каде што Судот неизбежно ќе треба да го испита аранжманот на 
домашното законодавство со кој се овозможува такво вмешување во правото 

313 Károly Nagy v. Hungary, пресуда на Големиот судски совет од 14 септември 2017 година, апликација бр. 

56665/09, став 62.

314 Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2), пресуда на Големиот судски совет од 11 јули 2017 година, апликација 

бр. 19867/12, став 85. 

315 Travaš v. Croatia, пресуда од 4 октомври 2016 година, апликација бр. 75581/13, став 83.

316 Види погоре Глава 2.VI.ii. под концепот на „квалитет на законот“.

317 Dragojević v. Croatia, пресуда од 15 јануари 2015 година, апликација бр. 68955/11, став 86.
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на почитување на приватниот живот и доверливоста на кореспонденцијата 
загарантирана согласно членот 8 од Конвенцијата, пред да се разгледаат неговите 
ефекти врз конкретниот случај што е предмет на разгледување.

Слично на тоа, некои одредби од Конвенцијата по самата нивна природа 
бараат од Судот да се вклучи во толкувањето на домашното право. Ова се од-
несува на, на пример, на членот 5 став 1 од Конвенцијата, кој предвидува дека 
секое лишување од слобода на поединецот мора да биде законито, имено во 
согласност со материјалните и процедуралните одредби на домашното право. 
Во такви случаи, судот истакна:

„Иако е вообичаено на прво место националните власти, особено 
судовите, да го интерпретираат и применуваат домашното право, 
позицијата е различна во однос на случаите кога непочитувањето на 
таквиот закон подразбира кршење на Конвенцијата. Ова особено се 
однесува на случаите во кои е доведен во прашање за членот 5 став 1 од 
Конвенцијата и Судот тогаш мора да го врши неговото овластување за 
да преиспита дали било испочитуван националното право…”318

• Донесување одлуки во рамките на определениот простор за 
проценка (margin of appreciation)

Конечно, изразувањето на супсидијарноста преку овластувањата на 
домашните органи да ја разрешат спорната работа во рамките на нивната 
маргина на проценка е добро востановен принцип во судската пракса на 
Судот. Поконкретно, Судот честопати имаше потенцирано дека кога тој ја 
врши неговата надзорна функција, неговата задача не е да го заземе местото 
на националните судови, туку да преиспита, во светлина на случајот како 
целина, дали одлуките што тие ги донеле согласно нивната моќ за проценка се 
компатибилни со Конвенцијата319. Соодветно на тоа, ако домашните власти 
се потпреле на судската пракса на Судот која го одредува спектарот на 
просторот за проценка во конкретниот случај и внимателно ги примениле 
сите релевантни принципи на судската пракса, мала е веројатноста дека 
Судот ќе најде можност да интервенира во нивната одлука за основаноста 
на предметот, под услов тие да останале во рамките на така определениот 
простор за проценка.

318 Creangă v. Romania, пресуда на Големиот судски совет од 23 февруари 2012 година, апликација бр. 

29226/03, став 101.

319 Види, на пример, Von Hannover v. Germany (no. 2), пресуда на Големиот судски совет од 7 февруари 2012 

година, апликации бр. 40660/08 и 60641/08, став 105. 
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Заклучок

Горенаведените фактори можат да се користат како водечки принципи во 
примената на Конвенциското право на домашно ниво. Сепак, тие се само општи 
назнаки за соодветен процес на примена на Конвенциското на национално 
ниво. Тие не обезбедуваат суштински решенија за решавање на случајот, ниту, 
пак,  гарантираат суштинска валидност на исходот.

Сепак, претпоставувајќи дека материјалното Kонвенциско право му е 
познато на релевантниот носител на одлуки, нивото на почитување на овие 
фактори во еден определен случај може пропорционално да го определи нивото 
на усогласеност со Конвенциското право, бидејќи тие овозможуваат правилно 
транспонирање на тоа право во пресудите и одлуките на домашните судови. Со 
други зборови, може да се претпостави дека повисокото ниво на почитување 
на овие фактори ќе доведе до повисоко ниво на усогласеност со Конвенциското 
право. Поради тоа, треба да се надеваме дека домашните судови ќе се обидат 
да се потпираат врз овие водечки принципи со цел да осигураат ефективна  
усогласеност со Конвенциското право.



За AIRE Центарот

AIRE Центарот е невладина организација која ја промовира свесноста за правата 
од Европското право и им обезбедува поддршка на жртвите на повреди на 
човековите права. Тимот на меѓународни правници обезбедува информации, 
поддршка и совети за правните стандарди на Европската унија и на Советот на 
Европа. Тој има особено искуство во застапување пред Европскиот суд за човекови 
права во Стразбур и има учествувано во повеќе од 150 случаи. Во текот на 
последните 20 години AIRE Центарот спроведе и учествуваше во бројни семинари 
во централна и источна Европа во полза на адвокатите, судиите, државните 
службеници и невладините организации. 

AIRE Центарот посебно се фокусираше на земјите од западен Балкан, каде што 
беше присутен преку една и пол деценија спроведувајќи серија долгорочни 
програми за владеење на правото во партнерство со домашните институции и 
судовите. Нашата цел беше преку овие програми да се унапреди националното 
спроведување на Европската конвенција за човекови права, да се помогне 
процесот на Европската интеграција преку зајакнување на владеењето на правото 
и целосно признавање на човековите права, како и да се поттикне регионалната 
соработка помеѓу судиите и правните професионалци. 

Подготовката на оваа публикација беше поддржана од 
Министерството за надворешни работи (Foreign and 
Commonwealth O�ce) на Обединетото кралство. Гледи-
штата презентирани во публикацијата нужно не ја одразу-
ваат официјалната позиција на Foreign and Commonwealth 
O�ce.


