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ПРЕДГОВОР

Европската конвенција за човекови права и основни слободи за појдовна 
основа ја имаше Универзалната декларација за човекови права од 1948, при 
што нејзините творци ги втемелија тие принципи како цели на Советот 
на Европа, како одговор на тековните и минатите збиднувања во Европа 
по Втората светска војна, односно реакција на сериозните повреди на 
човековите права осведочени во Европа за време на Втората светска војна. 

Европската конвенција за човекови права и основни слободи прерасна во 
Европска повелба на правата и слободите, додека Европскиот суд за човекови 
права доби улога на највисок заштитник на тие права и слободи, слична на 
улогата на конститутивните судови во федералните правни системи. 

Европската онвенција за човекови права и основни слободи е ратификувана 
од 47 земји-членки на Советот на Европа. Со Уставот на РМ во членот 118 е 
утврдено: „Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со 
Уставот се составен дел од внатрешниот  правен поредок и не можат да се 
менуваат со Закон.“

Согласно ваквата уставна одредба, Република Македонија како и повеќето 
земји што ја ратификувале Европската конвенција за човекови права и 
основни слободи , се соочи со фактот дека  исполнувањето на преземените 
обврски од Конвенцијата сосем го променија домашниот правен поредок. 

Притоа, во првите неколку години по ратификацијата, Европската 
конвенција за човекови права и основни слободи и врз неа заснованата 
јуриспруденција  се доживуваше како навлегување на туѓи елементи кои 
ја заматуваат јасноста на домашниот правен поредок. Од друга страна, пак,  
на граѓаните како жртви на повредите на Конвенцијата и потенцијални 
жалители пред Европскиот суд за човекови права, им беа потребни повеќе 
години за да ја сфатат новата ситуација, на располагање да им бидат покрај 
домашните судови и меѓународните форми на заштита на нивните права.

Релативно бргу исчезнаа ваквите состојби и преовлада рацио налното 
вреднување на придобивките  што Европската конвенција за човекови права 
и основни слободи ги донесува на планот на унапредувањето на човековите 
права и нивната заштита, и тоа не само преку постапувањето на контролните 
органи во Стразбур, туку и преку нејзината непосредна примена од страна 
на домашните судови и другите органи на државната власт.

Една од најзначајните, истовремено и најдалекусежна последица од 
прифаќањето на Европската конвенција за човекови права и основни 
слободи  е интернационализацијата на домашните извори на правото и на 
домашната судска практика. Европската конвенција за човекови права и 
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основни слободи и судската практика на Евроскиот суд за човекови права, 
создадена врз интерпретацијата на  Конвенцијата, влијаат и на начинот 
на интерпретација на нормите во домашното право со кои се гарантираат 
човековите права. 

Со стапувањето во сила на Протоколот 14 на 1 јуни 2010 година, како и 
усвојувањето на Декларацијата од Интерлакен од 19 февруари 2010 година, 
дојде до израз потребата од зајакнување на принципот на супсидијарност, 
кој  претставува основен принцип врз кој се темели целокупниот систем на 
Европската конвенција за човекови права и основни слободи. 

Овој принцип подразбира дека почитувањето и заштитата на правата 
опфатени со Европската конвенција за човекови права и основни слободи, 
пред се и најнапред се задача за властите на земјите договорнички, а дури 
потоа претставуваат задача на Европскиот суд за човекови права.  Имајќи  
предвид  дека принципот на субсидијарноста  е исто така еден од основните 
принципи на правото на Европската унија, потребно е да се компарира 
значењето на субсидијарноста во овие два система. 

Правниот систем на Европската унија, кој всушност има „привидна„ државна 
институционална структура-законодавна власт, наметнува директна 
имплементација и предност на правото на Европската унија, што е  соодветно 
на  интегративниот модел. 

Системот на Европската конвенција за човекови права и основни слободи пак, 
има интернационален пристап многу поразличен од привидниот државниот 
модел, односно претставува правен систем заснован на хармонизација. Имено, 
Европската конвенција за човекови права и основни слободи не обезбедува 
каква било супранационална законодавна власт, заради што, во надлежност 
на Европскиот суд за човекови права е исклучиво да го цени и надгледува 
однесувањето на државите во однос на правата и слободите загарантирани 
со Конвенцијата. Како последица на ова, субсидијарноста во овој контекст 
е облик на комплементарна субсидијарност во која постои овластување на 
Европскиот суд за човекови права да интервенира само во оние случаи во 
кои што домашните институции не се во состојба да овозможат ефективна 
заштита на правата загарантирани со Конвенцијата. 

Наспроти неговото значење, принципот на субсидијарност не е апсолутен 
пред се поради следното:
Прво, принципот на субсидијарност не е единствениот фундаментален 
принцип (столб) на Конвенцијата. Како втор столб на Конвенцијата, е 
принципот дека правото мора да биде ефективно; односно дека тоа не 
постои само во теоријата туку дека е практично и ефективно. Овој принцип 
претставува контратежа на принципот на субсидијарноста.
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Второ,  битно е да се има предвид принципот на еволутивна интерпре-
тација. Тоа подразбира дека Конвенцијата е жив инструмент кој мора 
да се интерпретира во реалните услови на денешницата. Токму заради 
овој принцип, ставовите на Европскиот суд за човекови права во однос на 
опсегот на определени права од Конвенцијата  еволуирале низ годините и 
деценииите.
Трето, принципот на субсидијарност сам по себе не е ниту статичен, ниту 
едностран. Под влијание на цела низа фактори, вклучувајќи  ја и определбата 
да се примени принципот дека правата мора да бидат ефективни и 
применувани од судиите кога тие одлучуваат по предметите, тој осцилира 
помеѓу судиското самоограничување и судиската активност.   

Во контекст на Европскиот суд за човекови права можат да се идентификуваат 
два вида на субсидијарност: процедурална, која ги уредува меѓусебните 
односи помеѓу Европскиот суд за човекови права и националните власти 
и разграничувањето на одговорноста за дејствување или интервенирање; 
и суштинска субсидијарност, која ја уредува релативната одговорност за 
донесување на одлуки и проценки.

Процедуралниот аспект на принципот на субсидијарноста тргнува 
од членот 35 од Конвенцијата и во себе содржи неколку барања како 
постоењето на ефективен домашен правен лек и негово исцрпување, притоа 
водејќи сметка тие лекови да се достапни, разумни и доволни да ја исправат 
повредата на загарантираното право. 
Во процедуралниот аспект на принципот на субсидијарноста спаѓа 
и обврската на државата договорничка да ја изврши пресудата на 
Европскиот суд за човекови права, имплицитно утврдена во член 46 став 1 од 
Конвенцијата. Значајно е да се забележи дека сите државни власти мораат 
да бидат вклучени во задачата на извршување на пресудите на Европскиот 
суд за човекови права. Притоа, секогаш се препорачува законодавната власт 
во државата да има превентивна улога да ги пресретнува евентуалните 
одлуки на Европскиот суд за човекови права спрема државата, континуирано 
следејќи ги пресудите на Судот со кои се утврдени повреди на Конвенцијата 
од друга држава договорничка, а имајќи го предвид фактот дека одлуките 
на Судот имаат ефект на „de facto erga omnes“. Овој принцип е особено 
нагласен во Декларацијата од Интерлакен и Акциониот план  за нејзиното 
спроведување, со која ги повикува државите да ја имаат предвид постојано 
развојната практика на Европскиот суд за човекови права, од аспект на 
разгледување на заклучоците во пресудите на Судот со кои се утврдуваат 
повреди на Конвенцијата од страна на друга држава, во услови на постоење 
на исти принципиелни проблеми во рамките на сопствениот правен систем.  

Суштинскиот аспект на принципот на субсидијарноста, за разлика од 
претходно изнесениот, се манифестира негативно, односно од аспект на она 
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како не смее да се третира Европскиот суд за човекови права. Па така тој 
суд не е суд од четврт степен (касационен) кој може да укинува одлуки на 
домашните судови. За овој аспект на субсидијарноста битни се и маргините 
за проценка на правата загарантирани со Конвенцијата, а со оглед на фактот 
дека дел од правата загарантирани со Конвенцијата не се апсолутни (како 
впрочем во член 3, член 4 став 1, член 9 став 1, Член 3 и 4 од Протокол 4, 
Протокол 13)  и можат да трпат ограничувања, само ако тоа е предвидено со 
Конвенцијата, ако ограничувањата се експлцитно утврдени во домашните 
закони и на начин и согласно условите предвидени со закон. 

Декларацијата од Интерлакен усвоена во февруари 2010 година е од 
огромно значење за надградба на системот на надзор за спроведувањето 
на Конвенцијата, бидејќи претставува едногласна потврда на сите членки 
на Советот на Европа дека националните органи – владите, судовите и 
парламентите мораат да имаат фундаментална улога во гарантирањето 
и заштитата на човековите права на национално ниво. Принципот на 
супсидијарност мора да биде целосно оперативен, со што ќе се обезбеди 
долгорочна ефикасност на контролниот систем воспоставен со Конвенцијата. 

Националните судови и домашните органи, генерално се подобро 
позиционирани да одлучуваат за мерките во определени области, да ги 
антиципираат проблемите и да соработуваат со другите национални 
институции со цел зарешавање на проблемите, додека улогата на Судот 
во Стразбур е само контролна, и го цени постапувањето на домашните 
институции и судови.

Република Македонија сосоем свесна за значењето но и за обврските што 
пред неа ги наметнува членството кон Конвенцијата, и Декларацијата од 
Интерлакен, во рамките на своето претстедателствување со Комитетот 
на министри на Советот на Европа ( мај-ноември 2010) како еден од 
своите приоритет го утврди почитувањето и заштитата на човековите 
права загарантирани со Конвенцијата и обезбедување на континуирана 
и догорочна ефикасност на системот на Конвенцијата. Токму затоа, во 
рамки на Претседателството на Република Македонија е организирана 
Конференцијата за „Јакнење на принципот на субсидијарноста: 
вградување на праксата на ЕСЧП во националното законодавство и 
пракса“ во Скопје во периодот 1-2 Октомври 2010 година. 

Конференцијата е искористена како можност да се промовира оваа книга 
која има за цел да им помогне и да им ја приближи на домашните институции 
практиката на Европскиот суд за човекови права на македонски јазик. Станува 
збор за пресуди на Европскиот суд за човекови права донесени од страна 
на Големиот судски совет, како основен креатор на судската практиката на 
Судот,  во однос на правата загарантирани со Конвенцијата кои се најчесто 
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актуелизирани пред Судот и кои се суштествени за Република Македонија, 
имајќи ја предвид структурата на жалбите поднесени против неа пред Судот. 

Едновремено, во книгата се објавени и дел од пресудите на Судот донесени 
во однос на Република Македонија, што беа повод за определени измени во  
нациналното законодавство (Сулејманов и Паризов), или пак кои тоа, како 
потреба заради нивно извршување,  ќе го  наметнат во блиска иднина. Пред се 
затоа што тоа е во тесна врска со ефикасното спроведување на Конвенцијата 
на национално ниво, но, исто така, е во тесна врска и со подобрувањето на 
ефикасноста на домашните правни средства и потребата од брзо и целосно 
извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права. 

Во книгата е објавен само еден мал дел од одлуките на Врховниот суд на 
Република Макеоднија, донесени во однос на судењето во разумен рок. 
Востановувањето на законскиот основ за постапување на Врховниот суд во 
однос на ова право загарантирано со Конвенцијата, но и воведувањето на 
практиката и правилата на Европскиот суд за човекови права  при одлучување 
и заштита на  правото за судење во разумен рок, претставуваа одговор на 
државата  на се побројните пресуди на  Европскиот суд за човекови права со 
констатирани повреди на правото за судење во разумен рок. 

Едновремено законската одредба на членот 36 од Законот за судови со кој 
се овозможи директна примена на правилата и практиката на Европскиот 
суд за човекови права од страна на Врховниот суд на РМ, при одлучување  
за судењето во разумен рок,  претставуваа пионерски чекор и послободен 
влез на судската практика како извор на правото и во Република Македонија. 
Имајќи ги предвид актуелните предмети против државата пред Европскиот 
суд, како и  неговата практика, сосема е извесно дека во блиска иднина пред 
законодавната власт на државата ќе се наметне и потребата од поголем 
исчекор во правец на утврдувањеро на судската практика (домашна и 
интернационална) како извор на правото во РМ.

Министерството за правда, имајќи го предвид понапред наведеното, а со 
цел да им се приближи на сите национални власти, органи и институции 
во Република Македонија значењето на принципот на субсидијарноста 
утврден со Европската конвенција за човекови права, чиј обврзник од 1997 е 
и Република Македонија, како и тоа какви се обврски произлегуваат за секој 
еден државен субјект во правец на почитување на системот на Конвенцијата 
и нејзиниот изграден контролен механизам, со оваа книга во која се објавени 
само еден мал дел од одлуките на Големиот судски совет на Европскиот суд 
за човекови права преведени на македонски јазик, прави голем чекор напред 
кон приближување на практиката на Европскиот суд за човекови права  до 
сите национални власти и институции. 
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Со надеж дека изданието кое е пред Вас ќе Ви ја доближи практиката на 
Европскиот суд за човекови права и ќе Ви помогне во вашата секојдневна 
работа  во согласност со приципите и стандардите на Европската конвенција 
за човекови права и основни слободи,
 

Со почит,               Скопје, септември 2010

Министер,
Михајло Маневски
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ПРЕСУДИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ НА 
ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Напомена: Македонскиот превод на текстот на одлуките на Европскиот 
суд за човекови права е исклучиво информативен и од него не произлегуваат 
никакви права и/или обврски. Единствено официјалниот текст на одлуката 
на Европскиот суд за човекови права на англиски и/или француски јазик, 
објавена од страна на Судот е автентичен и се смета за оригинал. Не е 
дозволено објавување на овој превод на било каков начин без претходна 
дозвола од страна на Министерството за правда на Република Македонија, 
освен во случај доколку се користи за информирање. 
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NACHOVA AND OTHERS ПРОТИВ БУГАРИЈА

(Апликации бр. 43577/98 и 43579/98)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР 6 јули 2005 година

Во предметот NACHOVA и другите против Бугарија,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем совет составен од 

 . L. W , Претседател
 г. C.L. R ,
 г. J.-P. C ,
 Сер Nicolas B ,
 г. B. Z ,
 г. C. B ,
 г. K. J ,
 г. J. C ,
 г. J. H ,
 г-ѓа. S. B ,
 г. M. U ,
 г-ѓа. A. M ,
 г-ѓа. E. F -S ,
 г-ѓа. A. G ,
 г-ѓа. L. M ,
 г. D. S ,
 г. D Í  T  B , судии и

 г. T.L. E , заменик-секретар на Големиот совет,

разгледувајќи го предметот зад затворени врати на 23 февруари 2005 и 8 
јуни 2005 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на последно 
спомнатиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Предметот доби завршница во вид на две апликации (бр. 43577/98 
и 43579/98) поднесени до Европската комисија за човекови права 
(„Комисијата°) против Република Бугарија согласно со поранешниот член 
25 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи 
(„Конвенцијата°) од страна на следниве четворица државјани на Бугарија: 
Anelia Kunchova Nachova, Ms Aksiniya Hristova, Ms Todorka Petrova Rangelova  
Mr Rangel Petkov Rangelov („апликантите°), на 15 мај 1998 година. 

2. Апликантите изнеле наводи дека нивните блиски роднини – г. Kuncho 
Angelov и  г. Kiril Petkov– биле убиени со истрели од огнено оружје од 
страна на Воената полиција, што е повреда на член 2 од Конвенцијата. 
Понатаму, истрагата за настаните била неефективна, што значело 
повреда на членовите 2 и 13 од Конвенцијата. Во наводите исто, така, 
стоело дека тужената држава не ја исполнила својата законска обврска да 
ги заштитува човечките животи, што е спротивно на член 2 од ЕКЧП, како 
и дека спорните настани биле резултат на дискриминаторски ставови 
кон Ромите, што претставува повреда на член 14 во врска со член 2 од 
Конвенцијата. 

3. Апликациите биле проследени до ЕСЧП на 1 ноември 1998 година, кога 
влегол во сила Протоколот бр. 11 кон Конвенцијата (член 5, став 2 од 
Протоколот бр. 11), и му биле доделени на четврттиот оддел на судот. 
На 22 март 2001 година се преминало на заедничко постапување по 
апликациите (член 43, став 1 од Деловникот на ЕСЧП).

4. На 1 ноември 2001 година ЕСЧП го изменил состав на своите оддели (член 
25, став 1). Овој предмет му бил доделен на новосоставениот прв оддел 
(член 52, став 1). На 28 февруари 2002 година Советот на првиот оддел во 
состав: г. C.L. Rozakis, Претседател, г. P. Lorenzen, г. G. Bonello, г-ѓа F. Tulkens, 
г-ѓа N. Vajić, Mrs S. Botoucharova, г. V. Zagrebelsky, судии, and Mr S. Nielsen, 
заменик-секретар на одделот, ги прогласиле апликациите за делумно 
допуштени.

5. На 26 февруари 2004 година Советот на истиот оддел во состав:  г. C.L. 
Rozakis, Претседател, г.P. Lorenzen, г.G. Bonello, г-ѓа F. Tulkens, г-ѓаN. Vajić, 
г-ѓа S. Botoucharova, Mr V. Zagrebelsky, judges, and Mr S. Nielsen , секретар на 
одделот, изрекле пресуда во која едногласно утврдиле дека имало повреда 
на членовите 2 и 14 од Конвенцијата и дека од член 13 не произлегол некој 
посебен проблем.

6. На 21 мај 2004 година Владата на Бугарија („Владата°) побарала предметот 
да му биде упатен на Големиот совет, што е во согласност со член 43 
од Конвенцијата и член 73 од Деловникот на судот. Група експерти од 
Големиот совет го прифатила ова барање на 7 јули 2004 година.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 17

7. Составот на Големиот совет беше одреден согласно со одредбите од член 
27, ставови 2 и 3 од Конвенцијата и член 24 од Деловникот на ЕСЧП.

8. Апликантите, застапувани од г. Ј. Грозев од Адвокатската комора на 
Софија, доставија поднесок до Големиот совет на 30 ноември, а Владата, 
застапувана од својот коагент г-ѓата M. Dimova од Министерството за 
правда на 29 ноември 2004 година. Исто така, коментари од трите страни 
беа примени од 3 невладини организации: Европскиот центар за правата 
на Ромите, „Interights° и оперативната програма на институтот „Отворено 
општество° во областа на правдата под наслов „Open Society Justice 
Initiative°, на кои претседателот им даде дозвола да интервенираат во 
писмената процедура (член 36, став 2 од Конвенцијата и член 44, став 2).

9. Јавна расправа се одржа во Зградата за човекови права во Стразбур на 23 
февруари 2005 година (член 59, став 3).

Пред ЕСЧП се појавија:

(а)  за Владата
г-ѓа M. D , Министерство за правда,
г-ѓа M. K , Министерство за правда, коагенти;

(б)  за апликантите
г. Y. G ,
Lord L   H  H  QC, адвокат на Нејзиното 
Височество Кралицата на Велика Британија и Северна Ирска

Судот ги слушна нивните обраќања.
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ФАКТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

I   ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ  

10. Случајот се однесува на убивањето на г. Ангелов и г. Петков на 19 јули 1996 
година, од страна на припадник на Воената полиција кој се обидувал да ги 
уапси.

11. Сите апликанти се бугарски државјани од ромска националност.

12. Г-ѓата Анелија Кунчова Начова, родена во 1995 година, е ќерка на г. 
Ангелов. Г-ѓата Аксинија Христова, родена во 1978 година, е мајка на 
г-ѓата Начова. И двете живеат во местото Добролево во Бугарија. Г-ѓата 
Тодорка Петрова Рангелова и г. Рангел Петков Рангелов, родени во 1955 и 
1954 година и со живеалиште во местото Лом во Бугарија, се родители на 
г. Петков.

А.  Околности во врска со смртта на г. Ангелов и г. Петков

13. Во 1996 година, г. Ангелов и г. Петков, двајцата на возраст од 21 година, 
биле војници на отслужување на воениот рок во градежниот оддел од 
Армијата (Строителни войски) кој се занимава со изградба на станбени 
згради и други цивилни проекти.

14. Во почетокот на 1996 година г. Ангелов и г. Петков биле уапсени поради 
тоа што неколку пати биле отсутни од локацијата каде била војската без 
дозвола. На 22 мај 1996 година г. Ангелов бил осуден на 9 месеци затвор, 
а г. Петков на 5 месеци затвор. И двајцата имале претходни осудителни 
пресуди за кражби.

15. На 15 јули 1996 година тие избегале од градилиштето во кругот на 
затворот каде биле донесени да работат и отишле во домот на бабата на г. 
Ангелов, г-ѓата Тонкова, во селото Лесура. Ниеден од нив не бил вооружен.

16. Нивното отсуство било пријавено следниот ден, а нивните имиња биле 
ставени на списокот на лица по кои трага Воената полиција. Единицата на 
Воената полиција од Враца добила налог за нивно апсење на 16 јули 1996 
година.

17. Околу 12 часот напладне на 19 јули 1996 година, дежурниот офицер од 
единицата на Воената полиција од Враца примил анонимна телефонска 
порака дека г. Ангелов и г. Петков се кријат во селото Лесура. Во најмалку 
една од претходните прилики кога бил отсутен од војска без дозвола, г. 
Ангелов бил најден и уапсен токму таму.

18. Командниот офицер, полковникот Д., одлучил да испрати четворица 
офицери на Воената полиција, под команда на мајорот Г., да ги лоцираат 
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и да ги уапсат двајцата бегалци. Најмалку двајца офицери го познавале 
едниот или и двајцата бегалци. Очигледно мајорот Г. ја познавал Лесура, 
затоа што неговата мајка била од тоа село, според зборовите на еден 
секретар вработен во општината, кој подоцна дал исказ како сведок.

19. Полковникот Д. им рекол на офицерите дека „во согласност со правилата°, 
треба да носат пиштол и автоматска пушка, како и панцир (непробоен 
елек). Тој ги информирал дека г. Ангелов и г. Петков биле „криминално 
активни° (криминално проявени) – израз што се користи за означување 
лица кои биле осудувани или кои се сомничат дека извршиле кривично 
дело – како и дека избегале од притвор. На офицерите им било кажано да 
ги употребат сите потребни средства што ќе ги диктираат околностите за 
апсење на двајцата бегалци.

20. Офицерите веднаш со џип тргнале кон Лесура. Двајца офицери носеле 
униформи, додека другите биле облечени во цивилна облека. Единствено 
мајорот Г. носел панцир. Тој бил вооружен со своето лично вооружување, 
пиштол и уште носел автоматска пушка калашњиков со калибар 7,62 mm. 
Другите носеле пиштоли. Три автоматски пушки калашњиков останале 
во багажникот од возилото за целото времетраење на операцијата.

21. Офицерите добиле усни инструкции од мајорот Г. возејќи се накај Лесура. 
Наредникот Н. требало да ја покрива источната страна од куќата, мајорот Г. 
западната страна, а наредникот К. требало да влезе во куќата. Наредникот 
С., инаку возач, требало да остане кај возилото и да ја надгледува северната 
страна од куќата.

22. Околу 13 часот офицерите пристигнале во Лесура. Тие замолиле еден 
секретар вработен во општината и еден селанец, г. Т.М., да им се придружат 
и да им ја покажат куќата на бабата на г. Ангелов. Возилото влегло во 
ромското маало во Лесура.

23. Наредникот Н. ја препознал куќата, затоа што таму претходно го имал 
уапсено г. Ангелов поради отсуство од војската без дозвола.

24. Веднаш откако џипот застанал пред куќата, помеѓу 13 и 13 часот и 30 
минути, наредникот К. го препознал г. Ангелов, кој бил внатре во куќата, 
зад прозорецот. Веднаш штом го забележале возилото, бегалците се 
обиделе да избегаат. Офицерите слушнале звук на скршено прозорско 
стакло. Мајорот Г. и наредниците K. и Н. скокнале од возилото додека сè 
уште било во движење. Мајорот Г. и наредникот К. влегле низ влезната 
врата од градината, при што првиот тргнал кон западната страна од 
куќата, а вториот влегол внатре во куќата. Наредникот Н. се упатил кон 
источната страна од куќата. Наредникот С. останал кај автомобилот, 
заедно со секретарот од општината и г. T.M.
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25. Наредникот Н. подоцна изјавил во својство на сведок дека, откако ги 
забележал г. Ангелов и г. Петков како бегаат низ прозорецот и трчаат 
кон дворот на едниот од соседите, извикал: „Стој, Воена полиција!° Тој 
го извадил пиштолот, но не истрелал куршум. Двајцата продолжиле да 
трчаат. Наредникот Н. истрчал на улицата поминувајќи покрај неколку 
куќи по скратена патека во обид да ги пресретне. Додека трчал, го слушнал 
мајорот Г. како вика: „Застани, Воена полиција, застани [или] ќе пукам!° 
Токму во тој момент започнало пукањето.

26. Мајорот Г. го дал следниов исказ:

 „... Го чув наредникот Н. Како вика: „Застани, полиција° ... Ги видов 
војниците; тие трчаа и потоа застанаа пред оградата помеѓу дворот 
на г-ѓата Тонкова и дворот на соседот ... Видов дека се обидуваат да ја 
прескокнат мрежестата ограда, па викнав: „Застани или ќе пукам!° Ја 
откочив и ја наполнив автоматската пушка. Потоа испукав куршум во 
воздух, држејќи ја автоматската пушка во правец нагоре со десната рака, 
речиси под агол од 900 во однос на земјата ... Војниците се прекачија преку 
мрежестата ограда и продолжија да трчаат, јас ги следев, а потоа испукав 
уште еднаш, двапати или трипати во воздух и викав: „Застани!°, но тие 
продолжија да трчаат. Повторно испукав куршуми во воздух со автоматот 
и викав: „Застани или ќе пукам со вистински куршуми.° Ги предупредив 
уште еднаш, но тие продолжија да трчаат без да се свртат. Испукав во 
правец десно [од двајцата] со автоматот по предупредувањето, нишанејќи 
кон земјата, надевајќи се дека ова ќе ги натера да престанат да трчаат. 
Повторно извикав „Застани!° кога беа кај аголот од другата куќа и потоа 
нанишанив и пукав во нив во моментот кога се качуваа на оградата. 
Нишанев во нивните стапала. Тлото врз кое стоев беше на пониско ниво 
... Прерипувајќи преку втората ограда тие ќе избегаа, а јас немав начин 
како поинаку да ги запрам. Косината таму беше малку остра, а јас стоев 
на пониско тло ... втората ограда беше на највисоко тло, па затоа кога 
пукав првиот пат нишанев странично [од двајцата], бидејќи сметав дека 
никој од соседните куќи нема да биде повреден, а вториот пат нишанев 
во војниците, но испукав кон нивните стапала. Согласно со правилото 
45, можеме да употребиме огнено оружје за да уапсиме припадници на 
Армијата кои извршиле дело кое се гони по службена должност и кои нема 
да се предадат по дадено предупредување, но согласно со точката 3 [од тој 
правилник], ние мораме да ги заштитиме животите на лицата против кои 
[употребуваме огнено оружје] – па од тие прични пукав во стапалата [од 
жртвите] – со намера да избегнам смртоносна повреда. Последниот пат 
кога пукав кон стапалата од војниците, бев дваесетина метри оддалечен 
од нив, а тие беа точно во југоисточниот агол од соседниот двор. По 
пукањето обајцата паднаа наземи ...И двајцата лежеа на стомак, и двајцата 
даваа знаци на живот, ... офкајќи... потоа се појави наредникот С., го повикав 
да дојде ... и му ја подадов својата автоматска пушка ...°
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27. Според изјавите на тројцата офицери со понизок чин, г. Ангелов и г. Петков 
лежеле на земја пред оградата, со нозете насочени во правец на куќата од 
која дошле. Едниот лежел на грб, а другиот на стомак.

28. Еден од соседите, г. З., кој живее наспроти бабата на г. Ангелов, исто така 
дал исказ. Во околу 13 или 13 часот и 30 минути видел воен џип како 
запира пред куќата на г-ѓата Тонкова. Потоа слушнал некого како вика: „Не 
трчај, користам вистински куршуми.° Потоа слушнал истрели. Погледнал 
во соседниот двор и го видел г. Ангелов, кого го познавал, и еден друг 
човек како се прекачуваат преку мрежестата ограда помеѓу дворот на г-ѓа 
Тонкова и дворот на еден друг сосед. Не го видел човекот кој викал затоа 
што истиот му бил надвор од видното поле зад куќата на г-ѓата Тонкова. 
Потоа ги видел г. Ангелов и г. Петков како паѓаат наземи и го забележал 
и човекот кој пукал во нив како држи автоматска пушка. Г. З. Понатаму 
изјавил:

„Другите луѓе во униформа потоа започнаа да протестираат кон [човекот 
кој пукаше во г. Ангелов и г. Петков] велејќи му дека не требало да пука, 
дека не требало да дојде со нив. Од оние кои дојдоа во џипот, единствено 
високиот по чин офицер пукаше ... Го познавам од извидување, има 
роднини во Лесура.°

29. Наредникот С. изјавил дека кога пристигнале кај куќата, тој останал кај 
возилото и го слушнал наредникот Н. како вика од источната страна на 
куќата: „Застани, полиција!° Тој го чул и мајорот Г. како вика: „Застани, 
полиција!° неколку пати од западната страна на куќата. Потоа мајорот 
Г. започнал да пука од неговото автоматско оружје, не престанувајќи да 
вика. Наредникот С. потоа влегол во дворот. Го видел мајорот Г. како се 
прекачува преку мрежестата ограда и го чул како вика. Тргнал во правец 
кон него носејќи ја со себе автоматската пушка и ги видел г. Ангелов и 
г. Петков како лежат наземи блиску до оградата. Двајцата сè уште биле 
живи. Во тој момент наредникот К. излегол од куќата. Мајорот Г. отишол 
да го земе џипот и го пријавил инцидентот преку радиоуредот во 
возилото. Кога се вратиле, наредникот Н. се појавил од соседната улица и 
им помогнал да ги внесат ранетите во возилото.

30. Началникот на единицата на Воената полиција во Враца и другите 
офицери биле информирани за инцидентот некаде околу 13 часот и 30 
минути.

31. Наредникот К. изјавил во своето сведочење дека влегол во куќата 
и зборувал со бабата на г. Ангелов и со некоја друга жена кога го чул 
мајорот Г. како им вика на г. Ангелов и г. Петков да застанат. Во самата 
куќа забележал скршено стакло на прозорецот во собата која гледа кон 
дворот. Токму бил на излегување од куќата кога чул пукање кое доаѓало од 
правец од зад куќата. Упатувајќи се кон дворот, го сретнал мајорот Г. кој му 
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рекол дека бегалците се ранети. Наредникот К. потоа се прекачил преку 
мрежестата ограда и им пришол на ранетите, кои сè уште биле живи и 
офкале. Тој забележал дека држи автоматска пушка, но не можел да се 
сети како истата се нашла кај него. Ја извадил рамката од пушката и видел 
дека во неа нема куршуми. Само еден куршум бил останат во цевката од 
пушката.

32. Веднаш по пукањето, се собрале голем број луѓе од соседството. 
Наредникот К. и наредникот С. ги однеле ранетите во болницата во Враца, 
додека мајорот Г. и наредникот Н. останале на местото на настанот.

33. Г. Ангелов и г. Петков починале на пат до Враца. Биле прогласени за мртви 
веднаш откако пристигнале во  болницата.

34. Бабата на г. Ангелов, г-ѓата Тонкова, ја даде следнава верзија на настаните. 
Нејзиниот внук и г. Петков престојувале во нејзината куќа кога забележиле 
џип како се приближува. Таа излегла надвор и видела четворица мажи 
во униформа. Сите четворица влегле во дворот. Еден од нив отишол 
на другата страна од куќата и почнал да пука со автоматска пушка, а 
пукањето траело долго време. Другите тројца исто така биле вооружени, 
но не пукале. Таа била во дворот и го молела човекот кој пукал да запре. 
Меѓутоа, тој тргнал кон задната страна од куќата. Потоа чула пукање во 
дворот зад куќата. Тогаш и таа отишла таму и ги видела нејзиниот внук и 
г. Петков како лежат во дворот на соседите со рани од куршуми.

35. Според еден друг сосед, г. M.M., сите тројца полицајци пукале. Двајца 
стрелале во воздух а третиот офицер – кој бил на западната страна од 
куќата (мајорот Г.) – нишанел во некого. Г. M.M. чул некои 15-20 истрели, 
можеби и повеќе. Потоа ги видел воените полицајци како одат во соседниот 
двор, каде г. Ангелов и г. Петков лежеле на земја. Тој двор им припаѓал на 
г. M.M. и на неговата ќерка. Гледајќи го својот внук, инаку мало момче, 
како стои таму, г. M.M. побарал дозвола од мајорот Г. да се приближи и 
да го тргне момчето оттаму. Мајорот Г. го вперил пиштолот кон него на 
брутален начин и го навредил со зборовите: „Проклети Цигани!° („мамка 
ви циганска°).

Б.  Истрагата за смртните случаи

36. На 19 јули 1996 година сите офицери инволвирани во случајот доставиле 
посебни извештаи за инцидентот до единицата на Воената полиција од 
Враца. На ниту еден од нив не му бил направен алко тест.

37. Кривична истрага за смртните случаи била покрената истиот ден, а 
помеѓу 16 и 16 часот и 30 минути еден армиски истражител извршил 
увид на местото на настанот. Во својот извештај тој дава опис на местото 
на настанот, меѓу другото на положбата на куќата на г-ѓата Тонкова, на 
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првата мрежеста ограда, како и на чаурите од испуканите куршуми и 
на дамките од крв најдени таму. Во извештајот тој наведува дека била 
оштетена структурата на првата мрежеста ограда и дека оградата била 
искршена на едно место.

38. Во прилог на извештајот била доставена и скица. На скицата биле 
прикажани дворот од куќата на г-ѓата Тонкова и соседниот двор каде 
лежеле на земја г. Ангелов и г. Петков. Биле посочени и местата каде биле 
најдени чаури од куршуми. Скицата и извештајот содржеле само дел од 
мерните параметри на дворовите. Стрмнината и другите карактеристики 
на теренот и на опкружувањето не биле опишани.

39. Биле најдени 9 чаури од куршуми. Една чаура била најдена на улицата, пред 
куќата на г-ѓата Тонкова (очигледно не далеку од таму каде запрел џипот). 
Во дворот на г-ѓата Тонкова биле најдени 4 чаури, зад куќата, блиску до 
првата мрежеста ограда која ги дели нејзиниот и дворот на соседот. Во 
дворот на соседот (г. M.M.) биле најдени 3 чаури, блиску до местото каде 
биле најдени дамки од крв. Точното растојание меѓу чаурите и дамките од 
крв не било наведено. Подоцна била најдена и деветта чаура и предадена 
на Воената полиција од страна на вујко на г. Ангелов. Не е наведено каде 
била најдена оваа чаура.

40. Дамките од крв биле на растојание од еден метар. На скицата било 
означено дека се наоѓаат на нешто повеќе од 9 метри од првата мрежеста 
ограда. Не е означено растојанието помеѓу дамките од крв и втората 
ограда која г. Ангелов и г. Петков очигледно се обидувале да ја прекачат 
во моментот кога биле погодени. Истражителот подигнал примероци од 
крвните дамки.

41. На 21 јули 1996 година била извршена обдукција на телата од страна 
на патолог. Согласно со Извештајот за извршената обдукција бр. 139/96, 
причината за смртта на г. Петков била „рана во пределот на градите°, каде 
насоката на истрелот била „од предниот кон задниот дел°. Раната била 
опишана на следниов начин:

„Во пределот на градите има овална рана со димензии 2,5 cm со 1 cm, на 
растојание од 144 cm од стапалата, со ткива кои недостасуваат и со 
запчести и компримирани рабови во пределот на левото рамо. На грбот 
исто така има овална рана со големина 3 cm, лево од инфраскапуларната 
линија на растојание од 123 cm од стапалата со ткива кои недостасуваат, 
со запчести и одрани рабови свртени кон надвор.°

42. Во однос на г. Ангелов, извештајот наведува дека причината за смртта била 
„рана од огнено оружје, која оштетила еден од главните крвни садови° и 
дека правецот на движење на куршумот бил „од задната кон предната 
страна°. Понатаму се вели:
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 „Постои кружна рана лево од задникот на растојание од 90 cm од стапалата 
... со ткиво кое недостасува, запчести ѕидови и рабови, и со дијаметар од 
околу 0,8 cm ... Постои овална рана од 2,1 cm со запчести одрани рабови 
и ѕидови свртени кон надвор и ткива кои недостасуваат на границата 
помеѓу долната и средната третина [од абдоменот], на растојание од 95 
cm од стапалата, малку лево од папокот.°

43. Извештајот заклучил дека повредите биле предизвикани од истрели од 
автоматско оружје од одредено растојание.

44. На 22, 23 и 24 јули 1996 година истражителот објавил распит во врска со 
случувањата на четворицата офицери на Воената полиција, двајца соседи 
(M.M. и K.), секретарот од општината и вујкото на г. Ангелов. Мајката на г. 
Петков, исто така, била испрашана нешто подоцна.

45. На 1 август 1996 година автоматската пушка на мајорот Г., куршумот 
најден во неа и деветте чаури од испукани куршуми најдени на местото 
на настанот биле испитани од страна на балистички експерти од 
Регионалната дирекција за внатрешни работи на Враца. Според неговиот 
извештај, автоматската пушка била употреблива, сите девет најдени 
чаури биле испукани од неа, а последниот куршум кој не бил испукан исто 
така бил употреблив.

46. Еден извештај на вешто лице од судска медицина од 29 август 1996 година 
навел концентрација на алкохол од 0,55 g/l во крвта на г. Петков и 0,75 
g/l во крвта на г. Ангелов (според бугарското законодавство, управување 
моторно возило со повеќе од 0.,5 g/l концентрација на алкохол во крвта 
претставува прекршок).

47. На 20 септември 1996 година експерт од Регионалната дирекција за 
внатрешни работи на Враца извршил форензичко испитување на дамките 
од крв најдени на местото на настанот, при што утврдил дека најдената 
крв одговара на крвните групи на жртвите.

48. На 20 јануари и на 13 февруари 1997 година биле испрашани уште еден 
сосед (г. T.M.) и г-ѓата Христова (еден од апликантите). На 26 март 1997 
година биле испрашани бабата на г. Ангелов и соседот З.

49. На 7 јануари 1997 година на семејствата на г. Ангелов и г. Петков им бил 
даден увид во досието за истрагата. Тие побарале да бидат испитани уште 
тројца сведоци: T.M., г-ѓата Тонкова и З.Х. Барањето им било удоволено. 
Истражителот ги испитал сведоците на 20 јануари и на 26 март 1997 
година. Апликантите не побарале да бидат земени искази од никој друг.

50. На 31 март 1997 година истражителот ја завршил прелиминарната 
истрага и изготвил конечен извештај. Тој во извештајот спомнува дека 
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г. Ангелов и г. Петков избегале од притвор за време на издржување 
затворска казна, со што извршиле кривично дело. Мајорот Г. сторил сè 
што е во негова моќ за да им ги спаси животите: им викал да застанат и 
да се предадат, истовремено испукувајќи предупредувачки истрели. Тој 
нанишанил во нив дури откако видел дека тие продолжуваат да бегаат 
и дека би можеле да избегаат. Тој не сакал да им повреди витален орган. 
Истражителот заклучил дека мајорот Г. дејствувал во согласност со 
правилото 45 од Правилникот за работа на Воената полиција и поднел 
препорака до регионалното обвинителство на Плевен за затворање на 
истрагата од причина што мајорот Г. не го повредил законот.

51. На 8 април 1997 година воениот обвинител на Плевен ја прифатил 
препораката на истражителот и ја затворил прелиминарната истрага 
за смртните случаи. Тој заклучил дека мајорот Г. постапил во согласност 
со правилото 45 од Правилникот за работа на Воената полиција. Тој ги 
предупредил двајцата бегалци неколку пати и истрелал куршуми во 
воздух. Тој пукал во нив само затоа што тие не се предавале, а со оглед 
на опасноста дека би можеле да избегаат. Тој се трудел да не им нанесе 
смртоносни повреди. Никој друг не бил повреден.

52. При описот на личните карактеристики на жртвите, вклучувајќи и 
податоци за нивното семејство, образование и претходни осудителни 
пресуди, обвинителот навел во својата наредба дека и двајцата потекнуваат 
од „семејства од малцинствата°, израз што најчесто се користи за лица од 
ромското малцинство.

53. Со наредба од 11 јуни 1997 година, обвинителот на Обвинителството на 
вооружените сили ја отфрлил последователната жалба на апликантите 
со образложение дека г. Ангелов и г. Петков го испровоцирале пукањето 
обидувајќи се да избегаат и дека мајорот Г. ги презел мерките што ги бара 
законот во вакви ситуации. Од ова следува дека употребата на оружје била 
законска согласно со правилото 45 од Правилникот за работа на Воената 
полиција.

54. На 19 ноември 1997 година обвинителот од одделот за ревизија на 
истрагите при Обвинителството на вооружените сили отфрлил уште една 
жалба на апликантите со образложение слично на оние на другите јавни 
обвинители.

II   ИЗВЕШТАИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРСКА СО НАВОДИ ЗА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИТЕ

55. Во своите извештаи за одделните земји во изминативе неколку години, 
Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата (ЕКРИ), која е 
под капата на Советот на Европа, изрази загриженост поради расистички 
мотивираното насилство од полицијата, особено против Ромите, во 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА26

неколку европски земји, меѓу кои Бугарија, Чешката Република, Франција, 
Грција, Унгарија, Полска, Романија и Словачка.

56.  Извештајот за состојбата со основните права во Европската унија и 
нејзините земји-членки во 2002 година, изготвен од страна на мрежата 
на независни експерти за основни човекови права на Европската унија 
на барање на Европската комисија, наведува, меѓу другото, дека случаи 
на полициска злоупотреба против Ромите и слични групи, вклучувајќи 
физичка злоупотреба и прекумерна употреба на сила, биле пријавени 
во неколку земји-членки на ЕУ, како Австрија, Франција, Грција, Ирска, 
Италија и Португалија.

57. Во својот втор извештај за Бугарија, објавен во март 2000 година, ЕКРИ 
наведува, меѓу другото:

 „Посебна загриженост предизвикува појавата на дискриминација и 
малтретирање од страна на полицијата на припадници на ромската/
циганската заедница. ... Проектот за човекови права во својот годишен 
извештај за 1998 година наведува бројни ... случаи на несоодветно 
однесување на полицијата кон ... Ромите ... Извештајот ги наведува 
следниве повреди на човековите права како најчести: употреба на 
прекумерна физичка сила за време на притворот со цел изнудување 
докази; неоправдана употреба на огнено оружје ... и закани за личната 
безбедност на поединци кои се пожалиле до надлежните органи на 
однесувањето на полицијата. ... Проектот за човекови права посочува дека 
најголем дел од поплаките доставени од оваа невладина организација во 
име на Роми – жртви на полициско насилство не биле испитани од страна 
на властите. ... Се чини дека жртвите не сакаат да искажат поплаки јавно, 
особено кога се во очекување на судски пресуди ... [Очигледно постои 
и] одредена неволност кај властите да признаат дека навистина има 
проблеми со несоодветно однесување на Полицијата. ...

 ЕКРИ повторно препорачува да биде формирано независно тело кое ќе 
дејствува на централно и локално ниво и ќе ги истражува практиките на 
полициските, истражните и казнено-поправните институции од аспект 
на постоење отворена и прикриена расна дискриминација и ќе се грижи 
секој акт на дискриминација да биде строго казнет. ...

 ЕКРИ е загрижена поради опстојувањето на широкораспространета 
дискриминација на припадници на ромската/циганската заедница 
во Бугарија. ... Постојат пријави дека локалните власти понекогаш 
учествуваат во незаконско спроведување на правдата (правораздавање) 
во врска со ромски/цигански заедници, често во тивок дослух со локалната 
полиција.°
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58.  Во својот трет извештај за Бугарија, објавен во јануари 2004 година, 
ЕКРИ го навела следново, меѓу другото:

 „Од вториот извештај на ЕКРИ наваму немало измени во Кривичниот 
законик [кои би обезбедиле казненоправните одредби целосно да 
предвидуваат да биде земена предвид секаква расистичка мотивација]. 
...ЕКРИ препорачува бугарските власти да вметнат одредба во Кривичниот 
законик која експлицитно ќе пропишува дека расистичка мотивација за 
какво било обично незаконско дело претставува отежнувачка околност. ...

 ЕКРИ е загрижена поради наводите за примери на прекумерна употреба 
на огнено оружје од страна на pолицијата, кои понекогаш доведувале до 
смрт на Роми. ... ЕКРИ силно препорачува бугарските власти да преземат 
чекори за ограничување на употребата на огнено оружје од страна на 
агенциите за спроведување на законот на случаи каде нивната употреба е 
навистина неопходна. ЕКРИ инсистира до бугарските власти да го изменат 
законодавството во оваа насока и да обезбедат дека меѓународните 
стандарди во ова поле ќе бидат почитувани во праксата.

 ЕКРИ е особено загрижена во врска со наодите ... дека процентот на граѓани 
од ромско етничко потекло кои изјавиле дека биле подложени на физичко 
насилство во полициски станици е трипати повисок од процентот на 
граѓани од бугарско етничко потекло кои го изјавиле истото. ... Досега, 
бугарските органи немаат формирано независно тело кое би истражувало 
наводи за малтретирање или акти на дискриминација од страна на 
припадници на полициските органи. ...

 ЕКРИ со радост ја прими информацијата дека во август 2000 година бил 
формиран специјализиран комитет за човекови права во рамките на 
националната полициска служба ... Беа започнати голем број програми за 
обезбедување обуки за човекови права на полициски службеници ...

 ...

 Рамковната програма за рамноправна интеграција на Ромите во 
бугарското општество едногласно ја сметаат, вклучително и ромските 
претставници, за добро структурирана и прилично сеопфатна ... Сепак, 
постои неподелено чувство и во рамките на ромската заедница и меѓу 
невладините организации дека, освен неколкуте иницијативи спомнати 
во овој извештај, програмата остана мртва буква на хартија ... Мислењето 
во одредени кругови е дека Владата не поседува политичка одлучност 
да спроведе до крај една ваква програма ... ЕКРИ е мошне загрижена од 
информацијата дека и по четири години од усвојувањето на Рамковната 
програма, нејзината имплементација е сè уште во рана фаза. ...°
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59. Невладини организации, како што се Проектот за човекови права и 
„Амнести интернешенал° изминативе неколку години имаат пријавено 
бројни инциденти на наводно расисточко насилство против Роми во 
Бугарија, вклучително и од страна на службеници за спроведување на 
законот.

III   РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

А.  Необјавен Правилник за работа на Воената полиција, донесен од 
страна на Министерството за одбрана на 21 декември 1994 година

60.  Точката 45 од Правилникот (правило бр. 45), која била во сила во 
времето на настанот, го предвидувала следново:

„(1) Припадници на Воената полиција можат да употребат огнено оружје ... во 
следниве околности:

...

2.  За да уапсат лице кое служи во Армијата што извршило или само што не 
извршило дело кое се гони по службена должност и кое не се предава 
откако било предупредено...

(2)  На употребата на сила мора да ѝ претходи усно предупредување и истрел 
испукан во воздух...

(3)  При користење огнено оружје, припадниците на Воената полиција се 
должни, во максимална можна мера, да го штитат животот на лицето 
против кого употребуваат сила и да им помогнат на ранетите...

...

(5)  Секогаш кога било употребено огнено оружје, задолжително се изготвува 
извештај во кој се опишуваат околностите кои довеле до употреба на 
оружјето; Извештајот се проследува до надредените на засегнатиот 
припадник на Воената полиција.°

61. Во декември 2000 година на местото на правилото бр. 45 дојде Уредбата 
бр. 7 од 6 декември 2000 година за употребата на сила и огнено оружје 
од страна на Воената полиција (објавена во Службен весник бр. 102/2000 
и изменета и дополнета во 2001 година). Според член 21 од Уредбата, 
огнено оружје може да се користи, меѓу другото, заради апсење на лице 
кое извршило дело од категоријата на дела предвидени со законот кои се 
гонат по службена должност. Огромното мнозинство дела од Кривичниот 
законик припаѓаат на таа категорија, вклучувајќи, на пример, и ситна 
кражба. Согласно со членовите 2, 4 став 1 и 21 од Уредбата, природата на 
делото извршена од лицето против кого се користи сила и огнено оружје 
и карактерот на престапникот се фактори што треба да се земат предвид.
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Б.  Друго релевантно законодавство и пракса во врска со употребата на 
сила за време на апсење 

62. Член 12 од Кривичниот законик уредува колкава сила може да се употреби 
во самоодбрана. Членот во суштина бара секое дејство во самоодбрана или 
одбрана на друг да биде пропорционално на природата и интензитетот 
на нападот и разумно со оглед на околностите. Одредбата не ги регулира 
случаите каде била употребена сила од страна на полициски службеник 
или друго лице со цел да се изврши апсење, без притоа да има напад врз 
службеникот задолжен за апсењето или врз некое трето лице. До 1997 
година немаше други одредби кои го уредуваат ова прашање. Сепак, се 
чини дека судовите го имаат применувано член 12 во одредени случаи во 
врска со употреба на сила за реализација на апсење.

63. За да го пополни овој вакуум, во својата Толковна (интерпретативна) 
насока бр. 12 донесена во 1973 година, Врховниот суд истакна, без 
понатамошно дообјаснување, дека причинувањето повреда со цел да се 
изврши апсење не треба да доведе до кривичен прогон доколку не била 
употребена поголема сила од неопходната (12-1973-PPVS).

64. Во својата Одлука бр. 15 од 17 март 1995 година, Врховниот суд, посочувајќи 
дека употребата на сила за реализација на апсење не е регулирана со 
закон и поради тоа создава потешкотии за судовите, изрази мислење дека 
начелата што треба да се применат се оние што беа идентификувани од 
страна на професионалци кои се занимаваат со коментирање на правото. 
Поконкретно, нанесувањето повреда би било оправдано само таму каде 
имало разумно сомневање дека лицето кое треба да се уапси извршило 
незаконско дело, каде немало други начини за извршување на апсењето 
и каде причинетата повреда била пропорционална на сериозноста на 
делото. Врховниот суд го истакнал и следново:

 „... Нанесувањето повреда на некој престапник со цел да се изврши апсење 
претставува акт кој треба да се употреби само како последна можност. 
Доколку престапникот не се обидува да избега или ... се обидува да избега, 
но кон познато место за сокривање, нанесувањето повреда нема да биде 
оправдано ...

 Нанесената повреда мора да биде пропорционална на сериозноста ... на 
незаконското дело. Доколку престапникот извршил незаконско дело 
кое предизвикува незначителна опасност за јавноста, неговиот живот 
и здравје не може да бидат ставени под ризик. Ставањето на неговиот 
живот или здравје под ризик може да биде оправдано во случаите каде 
лицето се крие по извршено тешко кривично дело (убиство, силување или 
грабеж).
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 Средствата употребени за реализација на апсењето (и нанесената повреда) 
мора да бидат разумни со оглед на околностите. Ова е најважниот услов за 
законитост...

 Во случаите каде нанесената повреда го надминува она што било 
неопходно..., со други зборови каде таа не соодветствува на сериозноста 
на делото и на околностите кои владееле за време на апсењето, ... лицето 
кое ја нанело таквата повреда ќе подлежи на кривичен прогон...°

65. Во 1997 година Парламентот одлучил да го пополни законскиот 
вакуум додавајќи нов член 12a на Кривичниот законик. Тој предвидува 
дека нанесувањето повреда на лице при негово апсење за извршено 
незаконско дело не е казниво таму каде не постоеле други начини за 
реализација на апсењето и каде употребената сила била неопходна и 
законита. Употребената сила нема да се смета за „неопходна° таму каде 
истата е очигледно непропорционална на природата на незаконското 
дело извршено од лицето кое треба да биде уапсено или е сама по себе 
прекумерна и не неопходна. Постојат известувања за мал број пресуди во 
кои се толкува член 12a.

В.  Законот за кривична постапка

66. Член 192 предвидува дека постапка за дела предвидени со законот кои 
се гонат по службена должност може да покрене само обвинител или 
истражител кој дејствува по жалба или по службена должност. Согласно со 
член 237 став 6, односно неговата формулација до 1 јануари 2000 година, 
жртвата имала право на жалба до хиерархиски повисокиот обвинител 
против одлуката на понискиот обвинител да не покрене кривична 
постапка. Жртвата немала никакви други начини да оспори одбивање од 
страна на обвинител да гони кривично.

67. Кога воените судови имаат надлежност да судат одреден предмет, како, 
на пример, во случаите кои се однесуваат на припадници на Воената 
полиција, одговорност за водење на истрагата и кривичниот прогон 
имаат истражителите и обвинителите на војската, чии, пак, одлуки може 
да се обжалат пред државниот јавен обвинител.

68. Член 63 им дава право на жртвите на кривично дело да се вклучат во 
кривичната постапка, а во тој контекст и да изјават барање за обештетување, 
да остварат увид во списите за предметот и да земат фотокопии од 
релевантни документи. Тие, исто така, можат да обезбедуваат докази, да 
поднесуваат приговори, да доставуваат барања и да обжалуваат одлуки 
на истражните и обвинителските органи.
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Г. Законот за заштита од дискриминација

69. Законот за заштита од дискриминација беше донесен во септември 
2003 година и влезе во сила на 1 јануари 2004 година. Се работи за еден 
сеопфатен законски акт чија цел е да создаде машинерија која ќе обезбеди 
ефективна заштита од незаконска дискриминација. Законот се осврнува 
главно на областите на работни односи, државна администрација и 
обезбедување услуги.

70. Поглавјето 9 од законот предвидува обратен товар на докажување во 
случаите на дискриминација. Согласно со ова поглавје, во случаите каде 
тужителот поднел на увид факти од кои може да се изведе заклучок дека 
имало дискриминаторско постапување, обвинетиот е должен да докаже 
дека немало повреда на правото на рамноправен третман. Законот, исто 
така, предвидува создавање на Комисија за заштита од дискриминација со 
надлежност, меѓу другото, да работи со поединечни жалби.

IV   РЕЛЕВАНТНО МЕЃУНАРОДНО И КОМПАРАТИВНО ПРАВО

А.  Начела на Обединетите нации во врска со употребата на сила 

71. Основните начела на Обединетите нации за употреба на сила и огнено 
оружје од страна на службеници за спроведување на законот беа усвоени 
на 7 септември 1990 година на Осмиот конгрес на ОН за превенција на 
криминалот и постапување со престапници.

72. Точката 9 предвидува:

„Службеници за спроведување на законот не смеат да користат огнено 
оружје против лица освен во самоодбрана или одбрана на други лица 
од моментална опасност од смрт или сериозна повреда, за да се спречи 
извршување на особено тешко кривично дело кое носи со себе сериозна 
закана по животот, за да се уапси лице кое ја претставува таквата опасност 
и се спротивставува на овластувањата што ги имаат овие службеници или 
за да се спречи негово бегство, и само тогаш кога употреба на помалку 
екстремни начини е недоволна за остварување на овие цели. Во секој 
случај, намерна смртоносна употреба на огнено оружје е дозволена само 
кога истото е во целост неизбежно за да се спаси живот.°

73. Согласно со други одредби од Начелата, службениците за спроведување 
на законот се должни „да постапуваат сразмерно на сериозноста на 
незаконското дело и на легитимната цел која треба да се постигне° (точка 
5). Исто така, „Владите се должни да обезбедат дека самоволната употреба 
или злоупотребата на сила и огнено оружје од страна на службеници 
за спроведување на законот ќе биде казнета како кривично дело 
според нивните закони° (точка 7). Националните правила и прописи за 
употребата на огнено оружје треба „да обезбедат дека огненото оружје ќе 
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се користи само во соодветни околности и на начин што нуди веројатност 
за намалување на ризикот од непотребна повреда°.

74. Точката 23 од Начелата истакнува дека жртвите или нивното семејство 
треба да имаат пристап до независен процес, „вклучувајќи и судски 
процес°. Понатаму, точката 24 предвидува:

 „Владите и агенциите за спроведување на законот треба да обезбедат дека 
високите офицери ќе бидат повикани на одговорност доколку знаат, или 
требало да знаат, дека службеници за спроведување на законот под нивна 
команда прибегнуваат или прибегнале кон незаконска употреба на сила 
и огнено оружје, а не ги презеле сите мерки во нивна моќ за да ја спречат,  
да оневозможат или да пријават таква употреба.°

75. Начелата на Обединетите нации за ефективно спречување и истражување 
на вонсудски, самоволни и збирни егзекуции, усвоени на 24 мај 1989 
година од страна на Економско-социјалниот совет во Резолуцијата 
1989/65, предвидуваат, меѓу другото, дека мора да се спроведе темелна, 
брза и непристрасна истрага во сите случаи за кои постои сомневање 
дека се извршени вонсудски, самоволни и збирни егзекуции, како и дека 
истрагата треба да се стреми кон, меѓу другото, идентификување на 
„евентуален модел или практика кои можеби ја предизвикале смртта°.

Точката 11 предвидува:

 „Во случаи во кои етаблираните истражни постапки се несоодветни поради 
недостиг на стручност или непристрасност, а со оглед на важноста на оваа 
материја или очигледното постоење на навика или систем (шаблон) на 
злоупотреба, како и во случаи каде има поплаки од семејството на жртвата 
во врска со овие неадекватни состојби или други суштински причини, 
владите се должни да спроведат истраги преку независна анкетна 
комисија или слична процедура. Членовите на ваквата комисија се 
избираат врз основа на нивната призната непристрасност, компетентност 
и независност како поединци. Особено е важно тие да бидат независни од 
секоја институција, агенција или лице кое може да е предмет на истрагата. 
Комисијата поседува овластување да ги прибавува сите информации 
што се неопходни за истрагата и е должна да ја спроведува истрагата во 
согласност со овие начела.°

Точката 17 предвидува:

 „Комисијата е должна во разумен рок да изготви писмен извештај за 
методите и наодите од ваквите истраги. Извештајот веднаш треба да ѝ 
се стави на увид на јавноста и треба да го опишува опсегот на истрагата, 
процедурите, употребените методи за процена на доказите и заклучоците 
и препораките засновани на фактичките наоди и на позитивните законски 
прописи...°
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Б.  Меѓународни инструменти и компаративно право за расистичко 
насилство 

76. Релевантните делови од член 4 од Меѓународната конвенција за 
елиминирање на сите форми на расна дискриминација, ратификувана од 
страна на Бугарија во 1966 година, а во сила од 1969 година и објавена во 
Службен весник во 1992 година, предвидуваат:

 „Државите-страни во Конвенцијата ... се обврзуваат да усвојат моментални 
и позитивни мерки осмислени со цел искоренување на секакво 
поттикнување на, или акти на (расна) дискриминација, и за таа цел ...

(а) Се должни да ги прогласат за дело казниво со закон ... сите акти на 
насилство или поттикнување на такви акти против која било раса или 
група лица со друга боја на кожата или етничко потекло...°

77. Во своите ставови од 16 март 1993 година изнесени во коминикето 
бр. 4/91, а во врска со предметот Л.К. против Холандија, кој се однесува 
на расистички закани искажани од приватни лица против г. Л.К. и на 
неадекватната реакција од страна на властите на жалбата од жртвата, 
Комитетот за елиминирање на сите форми на расна дискриминација 
истакна, меѓу другото, дека државата е должна да ги истражи со должно 
внимание и брзина случаите на поттикнување на расна дискриминација 
и насилство.

78. Релевантниот дел од член 6 од Рамковната конвенција за заштита на 
националните малцинства на Советот на Европа, која е во сила во Бугарија 
од 1999 година, предвидува:

 „Страните во Конвенцијата се обврзуваат дека ќе преземат соодветни 
мерки за заштита на лицата кои може да бидат подложени на закани или 
акти на дискриминација, непријателство или насилство како резултат на 
нивниот етнички, културен, јазичен или верски идентитет.°

79. Во својата одлука од 21 ноември 2002 година, Комитетот против тортура 
на Обединетите нации („CAT°), испитувајќи ја жалбата бр. 161/2000 
поднесена од Хајризи Џемал и други против Југославија, наоѓа дека 
акцијата на толпа неромски жители на Даниловград во Црна Гора, кои 
уништиле една ромска населба на 14 април 1995 година во присуство на 
полициски службеници, била „извршена со значително ниво на расистичка 
мотивација°. Овој факт ја направил уште посериозна повредата на член 
16, став 1 од Конвенцијата на Обединетите нации против тортура и друго 
сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување, која била 
утврдена во овој случај. При оценувањето на доказите, Комитетот против 
тортура посочил дека нема добиено никакво писмено образложение од 
засегнатата држава-страна во Конвенцијата и затоа одлучил да се ослони 
на „деталните поднесоци доставени од подносителите на жалбата°.
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80. Директивата на Советот на Европската унија 2000/43/EЗ од 29 јуни 2000 
година со која се имплементира начелото на рамноправен третман на 
луѓето без оглед на нивното расно или етничко потекло, и Директивата 
на Советот 2000/78/EЗ од 27 ноември 2000 година со која се воспоставува 
општа рамка за рамноправен третман во областите на вработувањето и 
занимањата, предвидуваат: (првата директива во член 8 а втората во член 
10):

„1. Државите-членки се должни да ги преземат сите неопходни мерки, во 
согласност со нивните национални правосудни системи, за да обезбедат 
ситуација во која кога лицата кои сметаат дека им е нанесена неправда 
затоа што начелото за подеднаков третман не важело за нив ќе изведат 
пред суд или друг надлежен орган факти од кои може да се претпостави 
дека имало директна или индиректна дискриминација, тужениот ќе биде 
тој кој е должен да докаже дека немало повреда на начелото на подеднаков 
третман.

2. Став 1 не ги спречува државите-членки да воведат правила на доказна 
постапка кои се поповолни за тужителите.

3.  Став 1 нема да важи за кривични постапки.

...

5. Државите-членки не мора да го применуваат став 1 за постапки каде 
судот или надлежниот орган се одговорни за истражување на фактите на 
случајот.°

81. Во 2002 година Европската комисија објави предлог-верзија на Рамковна 
одлука на Советот на ЕУ за борба против расизмот и ксенофобијата, 
чијшто член 8 предвидува, меѓу мерките што треба да ги спроведат 
земјите-членки во оваа област, и акција со која ќе се обезбеди дека во 
кривичното право расистичката мотивација ќе биде земена предвид како 
отежнувачка околност.

82. Во април 2005 година Европскиот мониторинг центар за расизам и 
ксенофобија објави компаративен приказ на расистичкото насилство и 
одговорот на истото во 15 земји-членки на Европската унија. Во приказот 
се наведува, меѓу другото, дека традицијата покажува оти кривично-
правниот систем во најголем дел од анкетираните земји не зборува 
конкретно за „расистичко насилство°, односно дека акцентот не е ставен на 
мотивацијата која стои зад актите на насилство. Сепак, таквата традиција 
полека почна да се менува како што законите почнаа да прифаќаат дека 
кривичните дела може да бидат извршени од „расистички побуди°. 
Расистичката мотивација сè повеќе се земаше за отежнувачки фактор 
при одмерувањето на пресудите во некои земји-членки. Ваква можност 
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конкретно предвидуваше законодавството во следниве земји: Австрија, 
Белгија, Данска, Финска, Франција, Италија, Португалија, Шпанија, 
Шведска и Обединетото Кралство. Така, член 132-76 од францускиот 
Кривичен законик, кој беше воведен во февруари 2003 година, во 
својот втор став предвидува „објективна° дефиниција на расизмот како 
отежнувачка околност која води кон зголемување на казната:

 „Казните за кривично дело се зголемуваат во случаите кога делото 
е извршено поради вистинско или претпоставено припаѓање или 
неприпаѓање на жртвата на одредена етничка група, нација, раса или 
религија.

 Отежнувачката околност дефинирана во првиот став се конституира 
тогаш кога на делото му претходат, го придружуваат или е проследено 
од пишани или изговорени коментари, слики, предмети или акти од 
каков било вид кои ја нарушуваат честа или почитта што ја ужива 
жртвата или групата на која таа ѝ припаѓа поради нивното вистинско или 
претпоставено припаѓање или неприпаѓање на одредена етничка група, 
нација, раса или религија.° 

ПРАВО

I   ОПСЕГ НА СЛУЧАЈОТ

83. Во своето барање за упатување на предметот до Големиот совет и во 
своите писмени опсервации, Владата побарала од Големиот совет да ги 
преиспита прашањата што произлегуваат од член 14 од Конвенцијата. 
На претресот пред ЕСЧП, претставниците на Владата изјавиле дека ги 
прифаќаат заклучоците на Судскиот совет во врска со членовите 2 и 13.

84. Апликантите побараа од ЕСЧП да ги решава само прашањата кои 
произлегуваат од член 14, со оглед на тоа што заклучоците на Судскиот 
совет во врска со членовите 2 и 13 од Конвенцијата не беа оспорени.

85. ЕСЧП нагласува дека последицата од прифаќањето од страна на 
одделението на судот кое се занимава со испитување на допуштеноста 
на барањето за упатување на предметот до Големиот совет е оти целиот 
„случај° му се упатува на решавање на Големиот совет кој ќе треба одново 
да го решава случајот со нова пресуда. „Случајот° упатен до Големиот 
совет по автоматизам ги опфаќа сите аспекти од апликацијата кои биле 
претходно испитани од страна на Судскиот совет во неговата пресуда, а 
не само сериозното „прашање° или „проблем° кој лежи во основата на 
упатувањето (види K. and T. v FInland [G.C.], бр. 25702/94, став 139-41, ЕСЧП 
2001-VII).



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА36

86. Без оглед на желбата на страните во спорот повторената постапка да 
се ограничи само на прашањата во врска со член 14 од Конвенцијата, 
Големиот совет мора да се осврне и на прашањата кои произлегуваат од 
членовите 2 и 13 од Конвенцијата.

II   НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕН 2 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

87. Апликантите се пожалиле дека г. Ангелов и г. Петков биле убиени и на 
тој начин бил повреден член 2 од Конвенцијата. Во наводите стоело дека 
тие починале како последица од тоа што домашното право и пракса не 
успеале да ја уредат на начин компатибилен со Конвенцијата употребата 
на огнено оружје од страна на државните агенти. Во суштина, во овој 
случај државните агенти биле овластени да употребат смртносна сила во 
околности каде ова не било апсолутно неопходно. Самиот овој факт значи 
повреда на член 2. Апликантите, исто така, се пожалиле дека властите не 
спровеле ефективна истрага за смртните случаи.

88. Член 2 од Конвенцијата предвидува: 

„1. Правото на живот на секој човек е заштитено со закон. Никој не може 
намерно да биде лишен од животот, освен со извршување на смртна казна 
изречена со судска пресуда, со која е прогласен за виновен за кривично 
дело кое, според законот, се казнува со таква казна.

2. Се смета дека одредбите од овој член не се повредени доколку смртта 
настапила како резултат на апсолутно потребна употреба на сила:

(a) во одбрана на секој поединец од незаконско насилство;

(б) при апсење според закон или спречување бегство на лице уапсено врз 
основа на закон;

(в) при законско спречување на немир или бунт.°

A.  Пресудата на Судскиот совет

89. Судскиот совет се произнел дека член 2 од Конвенцијата ја забранува 
употребата на огнено оружје за апсење лица кои, како г. Ангелов и г. Петков, 
биле осомничени дека извршиле ненасилни дела, не биле вооружени 
и не претставувале никаква закана за офицерите задолжени за апсење 
или за други лица. Согласно со ова, тужената држава сноси одговорност 
со оглед на околностите на овој случај за лишување од живот, односно 
повреда на член 2, имајќи предвид дека била употребена смртоносна сила 
за апсење на г. Ангелов и г. Петков. Сериозноста на повредата на член 2 
била дополнително зголемена од фактот што била употребена преголема 
огнена моќ и што властите не ја испланирале и не ја исконтролирале 
операцијата на апсење на начин сообразен со член 2.
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90. Судскиот совет, исто така, нашол дека имало неисполнување на обврската 
на тужената држава од член 2, став 1 од Конвенцијата за ефективно 
истражување на смртните случаи на г. Ангелов и г. Петков. Поточно, 
истрагата ја обележале сериозни необјаснети пропусти и недоследности, 
а самата техника на истрагата е несоодветна поради тоа што е користен 
стандард од домашното право кој не бил споредлив со стандардот „не 
повеќе од она што е апсолутно неопходно°, кој е предвиден во член 2, став 
2 од Конвенцијата.

91. Што се однесува до наводот на апликантите дека имало и неисполнување 
на обврската на тужената држава да го заштити животот со закон, 
Судскиот совет изразил мислење дека тој се осврнал на сите релевантни 
аспекти на случајот и дека не било неопходно тоа прашање да биде 
одделно разгледувано.

Б. Барања на страните во спорот

92. Пред Големиот совет, Владата и апликантите изјавиле дека ги прифаќаат 
заклучоците на Судскиот совет во поглед на член 2 од Конвенцијата.

В.  Процената на ЕСЧП

1.  Дали г. Ангелов и г. Петков биле лишени од нивните животи на начин што 
претставува повреда на член 2?

(a)  Општи начела

93. Член 2, кој го заштитува правото на живот, важи за една од 
најфундаменталните одредби во Конвенцијата и штити една од основните 
вредности на демократските општества кои го сочинуваат Советот на 
Европа. Судот мора да ги изложи на највнимателно можно испитување 
наводите за повреда  на оваа одредба. Во случаите кои се однесуваат на 
употреба на сила од страна на државни агенти, ЕСЧП мора да ги земе 
предвид не само дејствијата на агентите на државата кои ја примениле 
силата туку и сите придружни околности, вклучувајќи и работи како 
соодветната правна или регулаторна рамка која постои во државата и 
планирањето и контролата на дејствијата кои се предмет на испитување 
(предмет McCann and others v. the United Kingdom, пресуда од 27 септември 
1995 година, серија A бр. 324, стр. 46, точка 150, и Makaretzis v. Greece [G.C.], 
бр. 50385/99, точки 56-59, ЕСЧП 2004-XI).

94.  Како што кажува и самиот текст на член 2, став 2, употребата на 
смртоносна сила од страна на полициски службеници може да биде 
оправдана во одредени околности. Меѓутоа, евентуалната употреба на 
сила мора да биде „не повеќе од апсолутно неопходното°, односно мора 
да биде строго пропорционална во рамките на околностите на случајот. 
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Што се однесува до фундаменталниот карактер на правото на живот, 
околностите во кои може да биде оправдано лишувањето од живот мора 
да подлежат на строго толкување (предмет Andronicou and Constantinov v. 
Cyprus, пресуда од 9 ноември 1997 година, Извештаи за пресуди и одлуки 
1997-VI, стр. 2097-98, точка 171, стр. 2102, точка 181, стр. 2104, точка 
186, стр. 2107, точка 192, стр. 2108, точка 193, и предмет McKerr v. United 
Kingdom, бр. 28883/95, точка 108 и следните, ЕСЧП 2001-III).

95. Соодветно на ова, и во врска со член 2, став 2 (б) од Конвенцијата, 
легитимната цел на извршувањето законито апсење може да оправда 
ставање човечки живот под ризик само во околности на апсолутна 
неопходност. ЕСЧП смета дека во принцип не може да има толкава 
неопходност во случаите каде е познато дека лицето што треба да се 
апси не претставува закана по животот и не е осомничено дека извршило 
насилно незаконско дело, дури и ако неупотребата на смртоносна сила 
може да доведе до пропуштање можност за апсење на лице кое е во 
бегство (погледнете го пристапот на ЕСЧП во предметот McKann and 
others, наведен погоре, стр. 45-46, точки 146-150, и стр. 56-62, точки 192-
214, како и во поновиот предмет  на Макарацис, спомнат погоре, точки 64-
66; погледнете ја исто така и осудата од страна на ЕСЧП на употребата на 
огнено оружје против невооружени и ненасилни лица кои се обидувале 
да ја напуштат Демократска Република Германија во предметот Streletz, 
Kessler and Krenz v. Germany [G.C.], бр. 34044/96, 35532/97 и 44801/98, 
точки 87, 96 и 97, ЕСЧП 2001-II).

96. Освен што ги пропишува околностите во кои лишување од живот може да 
биде оправдано, член 2 имплицира и примарна должност за државата да 
го осигура правото на живот со тоа што ќе изгради соодветна законска и 
административна рамка која ќе ги дефинира ограничените околности во 
кои службениците за спроведување на законот имаат право да употребат 
сила и огнено оружје, гледано низ призмата на релевантните меѓународни 
стандарди (предмет Makaratzis, спомнат претходно, точки 57-59, и 
релевантните одредби од Основните начела на Обединетите нации за 
употреба на сила и огнено оружје од страна на службеници за спроведување 
на законот, точки 71-74 погоре). Согласно со погоре спомнатото начело за 
строга пропорционалност кое е вградено во член 2 (предмет McCann and 
others, спомнат погоре, стр. 46, точка 149), националната законска рамка 
која ги уредува операциите на апсење мора да го услови прибегнувањето 
кон употреба на огнено оружје со правење внимателна процена на 
околностите, и особено со евалуација на природата на незаконското дело 
извршено од бегалецот и на заканата која тој ја претставува.

97. Понатаму, националното законодавство кое ја уредува работата на 
полицијата мора да обезбеди систем на адекватни и ефективни мерки 
на заштита од самоволие и злоупотреба на сила, па дури и од несреќни 
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случаи што може да се избегнат (предмет Makaratzis, спомнат претходно, 
точка 58). Исто така, агентите за спроведување на законот мора да бидат 
обучени да оценат дали постои апсолутна неопходност да се употреби 
огнено оружје, не само врз основа на словото на релевантните прописи, 
туку и со оглед на супериорноста на почитувањето на човековиот живот 
како фундаментална вредност (погледнете ја критиката упатена од 
страна на ЕСЧП на инструкциите од типот „пукај за да убиеш° што им биле 
давани на војниците во предметот McCann и другите, спомнат претходно, 
стр. 61-62, точки 211-214).

(б) Примена на гореспомнатите начела во актуелниов предмет

98. Во г. Ангелов и г. Петков пукал и ги усмртил офицер на Воената полиција 
кој се обидувал да ги уапси по нивното бегство од притвор. Следува дека 
предметот треба да се испитува низ призмата на член 2, став 2 (б) од 
Конвенцијата.

(i)  Релевантна законска рамка

99. ЕСЧП истакнува дека голема загриженост предизвикува тоа што 
соодветните прописи за употреба на огнено оружје од страна на Воената 
полиција ефективно дозволувале употреба на смртоносна сила при апсење 
на припадник на вооружените сили дури и за најмал прекршок. Не само 
што прописите не биле објавени, туку тие и не содржеле јасни заштитни 
механизми за спречување на самоволно лишување од живот. Согласно 
со тие прописи, било сосема законски да се пука во секој бегалец кој не 
се предал веднаш по искажаното усно предупредување и испукувањето 
предупредувачки истрел во воздухот (види точка 60 погоре). Светло врз 
мекоста на прописите за употребата на огнено оружје и начинот на кој 
истите ја толерирале употребата на смртоносна сила фрлиле настаните 
кои довеле до фаталното пукање во г. Ангелов и г. Петков и одговорот на 
истражните органи на овие настани. Судот ќе се наврати на овие прашања 
подоцна.

100. Една таква законска рамка е фундаментално недостаточна и далеку 
под нивото на заштита „со закон° на правото на живот кое го бара 
Конвенцијата во денешниве демократски општества во Европа (види 
точки 94-97 погоре кои ги утврдуваат начелата врз кои мора да се заснова 
релевантната законска рамка).

101. Точно е дека Врховниот суд се произнел дека барањето да постои 
пропорционалност било вградено како неотуѓив и траен елемент во 
домашното кривично право. Сепак, толкувањето на Врховниот суд не 
било применето во овој предмет  (види точки 50-54 и 64 погоре).

102. Од тие причини, ЕСЧП наоѓа дека тужената држава не си ја исполнила 
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својата обврска произлезена од член 2 од Конвенцијата да го осигура 
правото на живот преку воспоставување соодветна законска и 
административна рамка за употребата на сила и огнено оружје од страна 
на Воената полиција.

(ii) Планирање и контрола на операцијата

103. Судскиот совет излезе со посебно размислување за начинот на кој 
била испланирана операцијата за апсење. Големиот совет се согласува 
со заклучокот на Советот дека властите не си ја исполниле обврската 
за минимализирање на ризикот од губење човечки живот со оглед 
на тоа што офицерите задолжени за апсењето добиле упатства да ги 
употребат сите расположиви средства и начини за апсење на г. Ангелов и 
г. Петков, занемарувајќи го фактот дека бегалците биле невооружени и не 
претставувале опасност по животот. Како што со право истакна Судскиот 
совет (види точка 110 од пресудата на Советот):

 „... Круцијален елемент во планирањето на една операција на апсење ... 
мора да биде анализата на сите достапни информации за околностите, 
вклучувајќи, како апсолутен минимум, и информации за природата на 
делото извршено од лицето кое треба да се апси големината на опасноста 
– ако воопшто постои опасност – што ја носи со себе тоа лице. Одлуката 
дали воопшто и во какви околности треба да се размислува за употреба 
на огнено оружје доколку лицето кое треба да се апси се обиде да избега 
мора да се донесе врз основа на јасни законски правила, соодветна обука и 
во светлината на спомнатите информации.°

104. Големиот совет од своја страна уште еднаш би го нагласил отсуството на 
јасна законска и регулаторна рамка која би ги дефинирала околностите 
во кои офицери на Воената полиција може да употребат потенцијално 
смртоносна сила (види точки 99-102 погоре). Големиот совет се согласува 
со заклучокот на Судскиот совет (види точка 112 од пресудата на Советот) 
дека релевантните прописи

 „... не ја условиле употребата на огнено оружје со правење процена на 
околностите, и, што е најважно, не барале евалуација на природата 
на незаконското дело извршено од бегалецот и на заканата која тој ја 
претставувал°.

105. Во овој конкретен случај, важечките прописи дозволувале екипа од 
тешко вооружени офицери да биде испратена да ги уапси двајцата мажи 
во отсуство на каква било претходна дискусија за заканата, ако воопшто и 
ја имало, што тие двајца мажи ја претставувале, како и отсуство на јасни 
предупредувања за потребата од минимализирање на каков било ризик по 
живот. Накратко кажано, начинот на кој била планирана и контролирана 
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операцијата покажа едно страшно непочитување на супериорноста на 
правото на живот.

 (iii)  Дејствијата на офицерите задолжени за апсењето

106. Неспорен е фактот дека г. Ангелов и г. Петков служеле воен рок во 
армискиот оддел за градежни работи, којшто претставува посебна 
институција во Армијата во која лицата на отслужување воен рок работат 
како градежни работници на невоени локации. Тие биле осудени на 
кратки затворски казни за ненасилни дела. Тие избегале без да користат 
насилство, едноставно само го напуштиле местото каде работеле, а кое се 
наоѓало надвор од една казнено-поправна установа. Тие имале и претходни 
осудителни пресуди за кражби и постојано бегале од војска без дозвола, 
но немале досие на насилство (види точки 13-15 погоре). Ниту еден од 
двајцата не бил вооружен ниту претставувал опасност по офицерите 
задолжени за апсење или по трети лица, факт за кој офицерите морале 
да бидат свесни врз основа на информациите со кои располагале. Во секој 
случај, при средбата со бегалците во селото Лесура, воените полицајци, 
или барем мајорот Г., забележал(е) дека луѓето се невооружени и дека не 
покажуваат знаци на заканувачко однесување (види точки 15-26 погоре).

107. Со оглед на претходното, ЕСЧП смета дека со оглед на околностите во 
овој случај, секакво прибегнување кон потенцијално смртоносна сила 
било забрането со член 2 од Конвенцијата, без оглед на ризикот што г. 
Ангелов и г. Петков можеле да избегаат. Како што претходно е наведено, 
прибегнување кон потенцијално смртоносна сила не може да се смета за 
„апсолутно неопходно° таму каде што се знае дека лицето кое треба да се 
апси не претставува закана по живот и не е осомничено за извршување 
насилно незаконско дело.

108. Покрај тоа, поведението на мајорот Г., офицерот на Воената полиција кој 
ги усмртил жртвите, заслужува сериозна критика поради употребата на 
екстремно прекумерна сила.

(i) Се чини дека имало и други расположиви начини за извршување на 
апсењето: офицерите имале џип, операцијата се одвивала во мало село 
сред бел ден и однесувањето на г. Ангелов и г. Петков очигледно било 
предвидливо, затоа што, по едно претходно негово бегство од војската, г. 
Ангелов бил најден на истата адреса (види точки 17, 18, 23 и 24 погоре).

(ii)  Мајорот Г. одлучил да ја употреби својата автоматска пушка и истата ја 
префрлил во режим да пука рафално наместо поединечно, и покрај тоа што 
со себе носел и пиштол (види точка 26 погоре). Тој не можел да нишани со 
разумен степен на прецизност со рафално пукање од автоматска пушка.
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(iii) Г. Петков бил ранет во пределот на градите, факт за кој не било обезбедено 
уверливо објаснување (види точки 41 и 50-54 погоре). Во отсуство на 
истото, не може да се исклучи можноста дека г. Петков во последен момент 
се свртел за да се предаде, но токму тогаш бил застрелан.

(iv) Заклучок на ЕСЧП

109. Судот наоѓа дека тужената држава не си ги исполнила обврските од 
член 2 од Конвенцијата поради тоа што нејзината законска регулатива 
за употреба на сила била базично неадекватна, така што и г. Ангелов и 
г. Петков биле убиени во околности во кои употребата на огнено оружје 
за извршување на нивното апсење била некомпатибилна со член 2 од 
Конвенцијата. Згора на тоа, била употребена и екстремно прекумерна 
сила. Оттука, имало повреда на член 2 од Конвенцијата во врска со смртта 
на г. Ангелов и г. Петков.

2.  Дали истрагата за смртта на г. Ангелов и г. Петков била ефективна 
согласно со барањата на член 2 од Конвенцијата?

(a)  Општи начела

110. Обврската да се заштити правото на живот според член 2 од Конвенцијата, 
читана во врска со должноста на државата според член 1 од Конвенцијата 
да „му ги обезбеди на секого во рамките на својата јурисдикција правата 
и слободите дефинирани во Конвенцијата°, имплицитно бара да биде 
спроведена некаква форма на ефективна официјална истрага кога се 
убиени поединци како резултат на употреба на сила (предмет Чакичи 
против Турција [ГС], бр. 23657/94, точка 86, ЕСЧП 1999-IV). Суштинската 
цел на таквата истрага е да обезбеди ефективна примена на домашните 
закони кои го штитат правото на живот  и – во случаите во кои се 
инволвирани државни агенти или тела – да обезбеди нивно полагање 
отчет за смртни случаи кои се случиле под нивна одговорност (предмет 
Angelova v. Bulgaria, бр. 38361/97, точка 137, ЕСЧП 2002-IV).

111. Властите мора да дејствуваат по сопствена иницијатива веднаш 
откако ќе дознаат за проблемот. Тие не можат да ги остават работите на 
иницијативноста на најблиските роднини да покренат формална тужба 
или да бараат посебен вид истрага или истражни процедури (mutatis 
mutandis, предметот Ilhan v. Turkey [ГС], бр. 22277/93, точка 63, ЕСЧП 
2000-VII).

112. За една истрага на наводни незаконски убиства од страна на државни 
агенти да биде ефективна, лицата одговорни за истрагата и оние кои 
ја спроведуваат истата мора да бидат независни и непристрасни, како 
според законот така и во праксата (предмет Güleç v. Turkey, пресуда од 27 
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јули 1998, Извештаи 1998-IV, стр. 1733, точки 81-82; Oğur v. Turkey [G.C.], 
бр. 21594/93, точки 91-92, ЕСЧП 1999-III; и Ergı v. Turkey, пресуда од 28 јули 
1998, Извештаи 1998-IV, стр. 1778-79, точки 83-84).

113. Истрагата, исто така, мора да биде ефективна во смисла на тоа дека 
истата треба да доведе до мислење дали употребената сила била или не 
била оправдана во тие околности, како и до идентификување и казнување 
на одговорните (предмет Oğur, спомнат претходно, точка 88). Друг 
неопходен услов е властите да ги презеле сите разумни чекори кои им 
се на располагање за да ги обезбедат доказите во врска со инцидентот, 
вклучувајќи, меѓу другото, и сведочење од сведоци од лице место и 
судско-медицински докази. Заклучоците од истрагата мора да се базираат 
на темелна, објективна и непристрасна анализа на сите релевантни 
елементи и мора да применуваат стандард споредлив со стандардот 
„не повеќе од она што е апсолутно неопходно°, што го бара член 2, став 
2 од Конвенцијата. Евентуален недостаток во истрагата што ќе попречи 
истрагата да ги утврди околностите на случајот или одговорното лице ќе 
доведе до заклучок дека не е задоволен критериумот „ефективност° на 
истрагата (предмет Kelly and the others v. the United Kingdom, бр. 30054/96, 
точки 96-97, 4 мај 2001, и предмет Angelova v. Bulgaria, цитиран претходно, 
точки 139 и 144).

(б) Примена на овие начела во конкретниов случај

114. Големиот совет не гледа причина да отстапи од заклучоците на 
Судскиот совет. Големиот совет заклучува, исто како што тоа го направи 
и Судскиот совет, дека истрагата за смртта на г. Ангелов и г. Петков ја 
оценила законитоста на однесувањето на офицерите низ призмата на 
релевантните прописи. Фактот што истрагата ја легализирала употребата 
на сила во тие околности единствено служи за да се потврди базично 
дефектниот карактер на тие прописи и нивното непочитување на правото 
на живот. Ослонувајќи се строго на словото на прописите, истражните 
органи не испитале одредени релевантни прашања, како што е фактот 
дека за жртвите се знаело дека се невооружени и дека не претставуваат 
опасност за никого, а уште помалку испитале дали е соодветно тоа што 
била испратена екипа „до заби° вооружени офицери во потрага по двајца 
мажи чиј единствен престап било тоа што се оддалечиле без дозвола од 
локацијата каде биле на својата војничка должност. Накратко кажано, 
немало внимателна анализа на сите материјални околности (види точки 
50-54 погоре).

115. Освен исклучително тесната правна рамка во која била спроведена 
истрагата, треба да се забележи и тоа дека не биле преземени неколку 
неопходни и многу логични истражни чекори. Така, скицата на која 
се ослонувале властите не ги покажувала карактеристиките на 
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теренот. Недостасувале релевантни мерења. Не била направена ниту 
реконструкција на настаните. Без информациите до кои можело да се 
дојде на тој начин, не било можно да се провери верзијата на настаните 
што ја дале офицерите задолжени за апсењето (види точки 36-54 погоре).

116. Згора на тоа, истражителот и обвинителите игнорирале одредени 
исклучитечно релевантни факти, како, на пример, тоа дека г. Петков бил 
застрелан во пределот на градите, дека чаурите од испуканите куршуми 
биле најдени во дворот на г. M.M., на само неколку метри од местото каде 
паднале на земја г. Ангелов и г. Петков, како и тоа дека мајорот Г. употребил 
екстремно прекумерна сила со тоа што пукал рафално а не поединечно 
(пушката била ставена во рафален режим). Властите ги игнорирале 
овие значајни факти и, без да побараат соодветно објаснување, само ги 
прифатиле изјавите на мајорот Г. и ја завршиле истрагата. Истражителот 
и обвинителите на овој начин ефективно го заштитиле мајорот Г. од 
кривично гонење.

117. Големиот совет се согласува со мислењето на Судскиот совет дека вакво 
однесување на властите – за кое веќе ЕСЧП ѝ имал забележано на Бугарија 
во некои претходни случаи против оваа држава (предмет Velikova v. 
Bulgaria, бр. 41488/98, ЕСЧП 2000-VI, и Angelova v. Bulgaria, предмет 
спомнат погоре) – е нешто што предизвикува сериозна загриженост, затоа 
што истото фрла сериозни сомнежи врз објективноста и непристрасноста 
на инволвираните истражители и обвинители.

118. ЕСЧП во овој поглед истакнува дека брзиот и ефективен одговор од страна 
на властите во истражувањето на случаите на употреба на смртоносна 
сила е од есенцијална важност за негување на довербата од јавноста во 
посветеноста на властите кон правна држава и владеење на правото, како 
и за спречување на каков било привид (перцепција) што би можел да се 
создаде дека властите се тајно вмешани во незаконски дејствија или дека 
истите ги толерираат (види предмет McKerr, спомнат претходно, точки 
111-115).

119. Следува дека во овој предмет имало непочитување од страна на тужената 
држава на нејзината обврска од член 2, став 1 од Конвенцијата да спроведе 
ефективна истрага на лишувањето од живот.

III  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

120.  Член 13 од Конвенцијата предвидува:

 „Секој човек чии права и слободи признати со оваа Конвенција се 
нарушени, има право на ефикасен правен лек пред националните власти, 
дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја сториле лица при 
вршење на службена должност.°
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121. Земајќи ги предвид неговите наоди во врска со член 2 од Конвенцијата, 
Судскиот совет изјавил дека во врска со член 13 не произлегол никаков 
посебен проблем.

122. Пред Големиот совет, Владата не коментирала за прашањата во врска 
со член 13 од Конвенцијата. Апликантите изјавиле дека го прифаќаат 
заклучокот на Судскиот совет.

123. Земајќи ги предвид основите врз основа на кои нашол повреда на 
процедуралниот аспект на член 2, Големиот совет, како и Судскиот совет, 
смета дека од член 13 на Конвенцијата не произлегол никаков посебен 
проблем.

IV      НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 14  ВО ВРСКА  СО  ЧЛЕН 2 ОД 
    КОНВЕНЦИЈАТА

124. Апликантите изнеле наводи за повреда на член 14 од Конвенцијата 
поради тоа што предрасудите и непријателскиот однос кон Ромите 
одиграл улога во настаните кои довеле до смртта на г. Ангелов и г. Петков. 
Тие, исто така, изјавиле дека властите не си ја извршиле својата должност 
да истражат можни расистички мотиви во нивното убиство. Владата ги 
оспорила наводите од апликантите.

125. Член 14 од Конвенцијата предвидува:

 „Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, треба 
да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на 
кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално 
или социјално потекло, припадност на национално малцинство, 
материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус°.

A.  Пресудата на Судскиот совет

126. Судскиот совет истакнал дека во случаите на лишување од живот 
членовите 2 и 14 од Конвенцијата, во комбинација, им наметнуваат 
должност на државните органи да спроведат ефективна истрага без 
оглед на расното или етничкото потекло на жртвата. Судскиот совет, исто 
така, сметал дека властите имале и една дополнителна должност - да ги 
преземат сите разумни чекори за да демаскираат евентуален расистички 
мотив во инцидент во кој имало употреба на сила од страна на агенти за 
спроведување на законот.

127. Во овој случај, и покрај изјавата на г. M.M. во која се укажува на расистички 
усни искажувања и други докази кои требало да ги алармираат властите 
за потребата од истражување на евентуални расистички мотиви, таква 
истрага не била спроведена. Во поглед на ова прашање, властите не си ја 
извршиле својата должност произлезена од член 14 од Конвенцијата во 
врска со член 2.



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА46

128. Со оглед дека специфичните потешкотии во делот на обезбедувањето 
докази за да може да се докаже дискриминација изискуваат специфичен 
приод кон прашањето на доказите, Судскиот совет изјавил дека во 
случаите во кои властите не воделе соодветна истражна постапка која 
очигледно била потребна и оправдана во нивната истрага за актите на 
насилство од страна на државни агенти, и ги игнорирале доказите за 
можна дискриминација, ЕСЧП би можел, при испитување на жалбите во 
врска со член 14 од Конвенцијата, да извлече негативни заклучоци или да 
го префрли товарот на докажувањето врз тужената влада.

129. Врз основа на фактите на случајот, Судскиот совет сметал дека 
однесувањето на истражните органи – кои пропуштиле да укажат 
на неколку загрижувачки факти како, на пример, прекумерната сила 
употребена од мајорот Г. и исказот на сведок дека мајорот изговорил 
расистичка навреда – налагало префрлување на товарот на докажувањето. 
На овој начин Владата се соочила со обврска да го убеди судот, врз основа 
на дополнителни докази или убедливо објаснување на фактите, дека 
инкриминираните настани немале конотација на дискриминација на 
страната на државните агенти.

130. Со оглед дека Владата не понудила убедливо објаснување, и истакнувајќи 
дека имало случаи и во минатото во кои ЕСЧП оценувал дека службеници 
за спроведување на законот во Бугарија вршеле насилство над Роми што 
резултирало со смрт, Судскиот совет заклучил дека имало повреда на 
материјалниот апсект од член 14 од Конвенцијата разгледуван во врска 
со член 2 од истата.

Б.  Произнесувањата на страните во спорот

1.Владата

131. Владата не се согласила со заклучокот на Судскиот совет за повреда 
на член 14, истакнувајќи дека Советот се ослонил исклучиво на општ 
материјал во врска со настаните надвор од опсегот на случајот и врз 
два случајни факта – сведочењето на г. M.M. во врска со навредливата 
забелешка која мајорот Г. наводно ја кажал против него а не против 
жртвите, и фактот што настаните се случиле во ромска населба. Владата 
смета дека овие работи не би можеле никако да оправдаат – со прифатлив 
стандард на докажување - заклучок дека употребата на огнено оружје 
била мотивирана од расни предрасуди.

132. Владата истакнала дека ЕСЧП секогаш барал „доказ надвор од  секаков 
разумен сомнеж°. Товарот на докажувањето би можел да се префрли таму 
каде настаните биле целосно или во голем дел со исклучиво знаење на 
властите, како во случајот на смрт која се случува за време на притвор. 
Меѓутоа, во овој случај немало такви околности.
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133. Со оглед дека немало расистички елемент во овој инцидент, секаква 
понатамошна истрага од страна на домашните органи ќе била залудна. 
Владата прифатила дека расистички мотивираното насилство мора да се 
казни построго од насилните акти без расистичка конотација. Меѓутоа, од 
државите не би можело да се бара да истражуваат евентуални расистички 
ставови во отсуство на доволно докази со кои би се поткрепиле наводите 
за расизам. Владата сметала дека ваквиот став на Судскиот совет ќе доведе 
до ситуација во која договорните држави ќе треба да се ангажираат во 
секој еден случај каде некој изнел наводи за дискриминација, колку и да 
се тие неосновани.

134. На пристапот од Судскиот совет му недостасувале јасност и 
предвидливост. Особено било контрадикторно да се изјави – како што 
тоа го направил Судскиот совет – дека ЕСЧП не можел да испитува 
намера и состојба на духот во контекстот на член 2 од Конвенцијата, за 
потоа да донесе заклучок дека имало материјална повреда на член 14 од 
Конвенцијата во врска со член 2, затоа што смртта на г. Ангелов и г. Петков 
била резултат на расистички мотивиран акт.

135. Во своите писмени и усни поднесоци, Владата дала детален преглед на 
законодавството, социјалните програми и другите мерки кои биле усвоени 
изминативе години во Бугарија со цел бобра против дискриминацијата 
и нетолеранцијата и унапредување на интеграцијата на Ромите во 
општеството.

2.  Апликантите

136. Во своите писмени поднесоци, апликантите се произнеле дека 
Конвенцијата сè досега не успеала да обезбеди ефективна заштита од 
расна дискриминација и апелирале до Големиот совет да усвои иновативно 
толкување на член 14. Апликантите ги поздравиле ставовите на Судскиот 
совет дека договорните држави се должни да испитаат можни расистички 
мотиви кај актите на насилство и дека товарот на докажувањето би 
можел да се префрли на тужената влада. Во своите писмени поднесоци 
тие изразиле мислење дека стандардот на докажувањето во случаи на 
дискриминација не треба да биде „доказ надвор од  секаков разумен 
сомнеж° и дека во случаи како овој товарот на докажувањето секогаш 
треба да се префрли на Владата веднаш откако ќе се утврди „prima 
facie° случај на дискриминација. Во своето усно излагање на претресот, 
претставниците на апликантите апелирале до ЕСЧП да го следи пристапот 
на Судскиот совет.

137. Што се однесува до фактите на случајот, апликантите изјавиле 
дека имало материјална повреда на член 14, затоа што тие утврдиле 
„prima facie° случај на дискриминација, а Владата не извела докази за 
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спротивното. Етничката припадност на г. Ангелов и г. Петков им била 
позната на офицерите кои имале задача да ги уапсат. Мајорот Г. му упатил 
расистички навреди на еден случаен набљудувач врз основа на неговото 
ромско потекло. Исто така, требало да се извлечат силни заклучоци од 
фактот што мајорот Г. употребил екстремно непропорционална огнена 
моќ во населено место, поточно во ромското маало во селото. Овие факти 
треба да се оценуваат низ призмата на долготрајната континуирана 
дискриминација на Ромите од страна на службеници за спроведување 
на законот во Бугарија. Понатаму, властите требало да испитаат дали 
смртта на г. Ангелов и г. Петков била мотивирана од предрасуди во врска 
со расната припадност, но не го сториле тоа. 

3.  Субјектите кои интервенирале

(а) Европскиот центар за правата на Ромите

138. Центарот истакнал дека во изминатите неколку години, различни 
меѓународни тела и невладини организации пријавиле бројни 
инциденти на малтретирање и убивање Роми од страна на службеници за 
спроведување на законот и приватни лица од бугарско етничко потекло. 
Општата констатација била дека расно мотивираното насилство против 
Ромите претставува сериозен проблем во Бугарија. Ромската заедница 
била во голема мера исклучена од општествениот живот, работејќи тешки 
физички работи и соочена со високи нивоа на сиромаштија, неписменост 
и невработеност.

139. И покрај високите нивоа на расно мотивирано насилство и постојаните 
апели на меѓународните тела - како што е Комитетот на Обединетите 
нации против тортура - за воспоставување „ефективен, доверлив и 
независен систем за поднесување жалби° и за спроведување адекватни 
истраги во случаите на злоупотреби од страна на полицијата, властите не 
постапиле по истите. Бугарското кривично законодавство не ја третирало 
расистичката омраза како отежнувачка околност во случаите на насилни 
незаконски дела. Во 1999 година бугарските власти ја признале потребата 
од изменување и дополнување на кривичното законодавство, но никогаш 
не презеле какво било дејство во таа насока. Исто така, член 162 од 
Кривичниот законик, со кој се предвидува казнување на расистичките 
напади, пропишувал поблаги казни отколку одредбите кои се однесуваат 
на обични телесни повреди. Како резултат од ова, член 162 никогаш не 
бил применет, а обвинението било покренувано – ако тоа воопшто и 
било правено – според општите одредби за телесни повреди или убиство, 
така што останал скриен расистичкиот карактер на нападите. Постоела 
атмосфера на неказнивост, како што навел ЕСЧП во случаите Velikova и 
Angelova.
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(б) Организацијата „Интерајтс° (Interights)

140. „Интерајтс° го критикувал стандардот на ЕСЧП кој вели „надвор 
од разумен сомнеж°, обвинувајќи дека ваквиот стандард создава 
непремостиви препреки за утврдување дискриминација. Во поднесокот на 
„Интерајтс° се вели дека националните судски системи кои имаат најсилна 
судска заштита од дискриминација припаѓаат на обичајното право, каде 
за случаите на дискриминација се применува стандардот на докажување 
познат како „баланс на веројатности°. Од друга страна, во континенталното 
право судиите имаат улога на утврдувачи на фактите и затоа, барем 
теоретски, можат да си дозволат повисок стандард на докажување. Една  
анализа на правосудните одговори на дискриминацијата посочува дека 
методот на обичајното право е соодветен за посилна судска заштита 
од дискриминација. Во поднесокот на „Интерајтс° се вели дек ЕСЧП во 
праксата усвоил некаков стандард „помеѓу°, затоа што, од една страна, 
Судот не го бара истото ниво на доказ како во кривичните судски процеси, 
но, од друга страна, неговиот пристап е недостаточен во делот на јасноста 
и предвидливоста.

141. „Интерајтс° понатаму истакна дека меѓународната пракса го поддржува 
ставот дека во случаите на дискриминација, товарот на докажувањето 
треба да премине на тужениот. Ваков пристап усвоија неколку директиви 
на Европската унија, Судот на правдата на Европските заедници, 
Комитетот за човекови права на Обединетите нации и националните 
судови во неколку европски земји, како и во САД, Канада и други земји.

142. „Интерајтс°, исто така, цитираше примери на типови докази што 
националните судски системи ги прифатиле како докази способни да 
воспостават „prima facie° случај на дискриминација: докази за „општа 
слика° на обесправеност, „општи сознанија° за дискриминација, факти 
од „обичниот живот°, факти што се општопознати, историски факти и 
посредни докази. Ослонувањето на изведени заклучоци беше, исто така, 
наведено како општоприфатен пристап.

(в)Иницијативата за правда на институтот Отворено општество (OSJI)

143. OSJI коментираше за обврската на државите, во меѓународното 
и компаративното право, да истражуваат расна дискриминација и 
насилство. Според нивното мислење, нашироко прифатеното начело дека 
не е можна ефективна заштита на материјалните права без соодветни 
процедурални гаранции важи и за случаите на дискриминација. Оттаму, 
член 14 од Конвенцијата содржи во себе „вродена° процедурална должност. 
Исто така, согласно со доминантната европска и меѓународна пракса, 
расната мотивација претставува отежнувачка околност во кривичното 
право и како таква подлежи на истрага. Оттаму, државите се должни да 
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истражуваат акти на расистичко насилство. Тие се обврзани тоа да го 
прават по службена должност секогаш кога постои разумно сомневање 
дека бил извршен акт мотивиран од нечија расна припадност.

В.  Процената на судот

1. Дали тужената држава е одговорна за лишување од живот врз основа на 
расата или етничкото потекло на жртвите?

144. ЕСЧП утврдил дека агентите на тужената држава незаконски ги убиле г. 
Ангелов и г. Петков, повредувајќи го член 2 од Конвенцијата. Апликантите 
понатаму навеле дека имало и одделна повреда на член 14 поради тоа што 
расната предрасуда одиграла улога во нивната смрт.

145. Дискриминација има кога се постапува различно, без некое објективно 
и разумно оправдување, со лица кои се во релевантно слични ситуации 
(предмет Willis v. United Kingdom, бр. 36042/97, точка 48, ЕСЧП 2002-IV). 
Расистичкото насилство претставува особена повреда на човековото 
достоинство и, со оглед на неговите погубни последици, потребни се 
посебна внимателност и енергична реакција од страна на властите. 
Токму од оваа причина властите мора да ги искористат сите расположиви 
средства за борба против расизмот и расистичкото насилство, на тој 
начин зајакнувајќи ја визијата на демократијата за општество во кое на 
различноста нема да се гледа како на закана, туку како на богатство на тоа 
општество. Судот ќе се наврати на ова прашање подолу во текстот.

146. Соочен со жалбата на апликантите за повреда на член 14, задачата на 
ЕСЧП е да утврди дали расизмот бил причински (каузален) фактор во 
пукањето кое довело до смртта на г. Ангелов и г. Петков, така што  може да 
се зборува за повреда на член 14 од Конвенцијата во врска со член 2.

147. Во врска со ова треба да се одбележи дека во оценувањето на доказите, 
ЕСЧП го има усвоено стандардот на докажување „надвор од секаков 
разумен сомнеж°. Сепак, никогаш ЕСЧП немал намера да го позајми 
пристапот на националните правни системи кои го користат тој стандард. 
Неговата улога не е да пресудува за нечија кривична или граѓанска 
одговорност, туку за одговорноста на договорните земји во контекстот 
на Конвенцијата. Специфичноста на неговата задача според член 19 
од Конвенцијата – да обезбеди почитување од страна на договорните 
држави на нивната обврска дека ќе ги гарантираат фундаменталните 
права предвидени во Конвенцијата – го условува пристапот на судот кон 
прашањата на искази и докази. Во постапката пред судот, не постојат 
процедурални пречки за допуштеност на доказите или однапред 
утврдени формули за нивна процена. Судот ги усвојува заклучоците што 
според неговото мислење се поддржани од слободната евалуација на сите 
докази, вклучувајќи и заклучоци што може да произлезат од фактите и 
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од поднесоците на страните. Според неговата воспоставена судска пракса, 
доказите може да произлезат од коегзистенцијата на доволно силни, 
јасни и усогласени заклучоци или од слични недемантирани пресумпции 
на факти. Нивото на убедување што е неопходно за донесување одреден 
заклучок и, во врска со ова, распределбата на товарот на докажувањето, се 
суштински поврзани со специфичноста на фактите, природата на наводите 
и правото од Конвенцијата кое е во игра. Судот, исто така, е внимателен и 
во поглед на сериозноста која им ја придава на пресудите во кои се вели 
дека одредена договорна држава направила повреда на фундаментални 
права (погледнете ја, меѓу другите, пресудата во предметот Ireland v. 
United Kingdom, пресуда од 18 јануари 1978 година, серија A бр. 25, стр. 
64-65, точка 161; Ribitsch v. Austria, пресуда од 4 декември 1995 година, 
серија A бр. 336, стр. 24, точка 32; Akdivar and others v. Turkey, пресуда од 
16 септември 1996 година, Извештаи 1996-IV, стр. 1211, точка 68; Tanli v. 
Turkey, бр. 26129/95, точка 111, ЕСЧП 2001-III; и Ilaşcu and others v. Moldova 
and Russia [G.C.], бр. 48787/99, точка 26, ЕСЧП 2004-VII).

148. Апликантите се осврнале на неколку одделни факти и тврдат дека од 
нив може да се извлечат заклучоци оти станува збор за расистички акт.

149. Прво, апликантите сметале дека е индикативен фактот што мајорот 
Г. се изнапукал рафално од автоматско оружје во населено место, 
занемарувајќи ја јавната безбедност. Земајќи предвид дека не постои 
рационално објаснување за едно такво однесување, апликантите биле 
на мислење дека расистичката омраза кај мајорот Г. била единственото 
уверливо објаснување и дека тој немало така да постапи во неромска 
населба.

150. Судот, меѓутоа, наведува дека употребата на огнено оружје во конкретните 
околности, за жал, не била забранета според релевантните домашни 
прописи, што претставува флагрантен недостаток којшто Судот претходно 
го има осудувано (види точка 99 погоре). Офицерите на Воената полиција 
ги носеле своите автоматски пушки „во согласност со правилата° и добиле 
инструкции да ги употребат сите неопходни средства за извршување 
на апсењето (види точки 19 и 60 погоре). Можноста дека мајорот Г. 
само строго се придржувал до прописите и дека би постапил на истиот 
начин и во друга слична ситуација, без оглед на етничката припадност 
на бегалците, не може да се исклучи. Иако релевантните прописи биле 
базично дефициентни и далеку од барањата на Конвенцијата за заштита 
на правото на живот, нема ништо што би сугерирало дека мајорот Г. не би 
го употребил своето оружје и во неромска населба.

151. Точно е, како што и Судот тоа го утврдил, дека однесувањето на мајорот 
Г. за време на операцијата на апсење заслужува сериозна критика поради 
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употребата на екстремно прекумерна сила (види точка 108 погоре). Сепак, 
не може да се исклучи тоа дека неговата реакција била детерминирана од 
несоодветноста на правната рамка која ја уредува употребата на огнено 
оружје и од фактот дека тој бил обучуван да дејствува во рамките на 
таквата регулатива (види точки 60 и 99-105 погоре).

152. Апликантите, исто така, изјавиле дека односот на офицерите на 
Воената полиција бил под силно влијание на фактот што тие знаеле за 
ромското потекло на жртвите. Сепак, не е можно да се шпекулира дали 
ромското потекло на г. Ангелов и г. Петков имало какво било влијание врз 
перцепцијата на офицерите за нив. Згора на тоа, постојат докази и дека 
некои од офицерите лично познавале еден или и двајцата настрадани 
(види точка 18 погоре).

153. Апликантите укажале и на изјавата од г. M.M., сосед на еден од 
настраданите, кој пријавил дека мајорот Г. му викнал со зборовите 
„Проклети Цигани° непосредно по пукањето. И покрај тоа што еден ваков 
исказ за изговорена расистичка навреда во врска со насилен акт требало 
да ги насочи властите во овој случај кон тоа да ја проверат изјавата на 
г. M.M., таа изјава само по себе е недоволна основа за да се заклучи дека 
тужената држава е одговорна за расистичко убиство.

154. Конечно, апликантите се ослониле на информациите во врска со бројни 
инциденти каде имало употреба на сила против Роми од страна на 
бугарски службеници за спроведување на законот кои не завршиле со 
осудителни пресуди за одговорните.

155. Точно е дека голем број организации, вклучително и меѓувладини тела, 
имаат изразено загриженост во врска со појавата на такви инциденти 
(види точки 55-59 погоре). Сепак, Судот не може да го изгуби од вид 
фактот дека негова единствена грижа е да утврди дали во конкретниов 
случај  убиството на г. Ангелов и г. Петков било мотивирано од расистички 
побуди.

156.  Во својата пресуда, Судскиот совет одлучил да го префрли товарот на 
докажување на Владата поради тоа што властите не спровеле ефективна 
истрага за наводниот расистички мотив за убиството. Тоа што Владата 
не можела да го убеди Судскиот совет дека спорните настани не биле 
детерминирани од расизам резултирало со заклучок на Советот дека во 
случајот  постои и материјална повреда на член 14 од Конвенцијата во 
врска со член 2.

157. Големиот совет истакнува дека во одредени околности, каде настаните 
се одвиваат целосно или во голем дел со ексклузивно знаење на властите, 
како, на пример, во случај на смрт на лице кое е под нивна контрола во 
притвор, товарот на докажувањето е кај властите кои треба да обезбедат 
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задоволително и убедливо објаснување на причините за смртта на 
притвореното лице (предмет Salman v. Turkey [G.C.], бр. 21986/93, точка 
100, ЕСЧП 2000-VII). Големиот совет не може да ја исклучи можноста 
дека во одредени случаи на наводна дискриминација тој може да 
побара од тужената влада да демантира одреден сомнителен навод 
за дискриминација и – доколку властите не го направат тоа – да најде 
повреда на член 14 од Конвенцијата врз таа основа. Сепак, таму каде 
постојат наводи – како овде – дека одреден насилен акт бил мотивиран 
од расистички предрасуди, таквиот пристап би барал од тужената влада 
да докаже отсуство на субјективен став кај засегнатото лице. Иако во 
правните системи на многу земји доказ за дискриминаторски ефект од 
одредена политика или одлука ја елиминира потребата од докажување 
намера во однос на наводната дискриминација во областите вработување 
или обезбедување услуги, таквиот пристап тешко може да се примени 
кај случај каде постојат наводи дека актот на насилство бил мотивиран 
од расистички побуди. Големиот совет, отстапувајќи од пристапот на 
Судскиот совет, не смета дека наводниот неуспех на властите да спроведат 
ефективна истрага за наводно расистичкиот мотив за убиството треба да 
го префрли товарот на докажувањето на Владата во врска со наводната 
повреда на член 14 од Конвенцијата во врска со материјалниот аспект од 
член 2. Прашањето на исполнувањето од страна на властите на нивната 
процедурална обврска е одделно прашање, на кое Судот ќе се наврати 
подолу во текстот.

158. Сè на сè, откако извршил процена на сите релевантни елементи, Судот 
не смета дека било утврдено дека расистички ставови играле улога во 
смртта на г. Ангелов и г. Петков.

159. Судот наоѓа дека немало повреда на член 14 од Конвенцијата во врска со 
материјалниот аспект на член 2.

2.  Процедурален аспект: дали тужената држава ја исполнила својата обврска 
да истражува можни расистички мотиви? 

(a)  Општи начела

160. Големиот совет се согласува со анализата на Судскиот совет во 
конкретниов случај  за процедуралната обврска на договорните држави 
да истражуваат евентуални расистички мотиви за актите на насилство. 
Судскиот совет го изјавил следново (види точки 156-159 од пресудата на 
Советот):

 „... Државите имаат општа обврска, која произлегува од член 2 од 
Конвенцијата, да спроведат ефективна истрага во случаите на лишување 
од живот.
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Таа обврска мора да се исполни без дискриминација, согласно со она што го 
бара член 14 од Конвенцијата ... Таму каде постои сомневање дека расистички 
ставови биле причина за насилен акт, особено е важно официјалната истрага 
да се спроведе енергично и непристрасно, имајќи ја притоа предвид потребата 
од континуирано реафирмирање на осудата на расизмот и етничката омраза 
од страна на општеството и од негување на довербата на малцинствата во 
способноста на властите да ги заштитат од заканата од расистичко насилство. 
Исполнувањето на позитивните обврски кои произлегуваат од член 2 од 
Конвенцијата од страна на државата бара домашниот правен систем да 
демонстрира капацитет за спроведување на кривичното право кон оние кои 
незаконски одзеле туѓ живот, без оглед на расната или етничката припадност 
на жртвата (предмет Menson and others v. United Kingdom, бр. 47916/99, ЕСЧП 
2003-V). 

...При спроведување истрага за насилни инциденти и, особено, смртни 
случаи предизвикани од припадници на државни безбедносни органи, 
државните органи имаат дополнителна должност да ги преземат сите 
разумни чекори заради демаскирање на евентуален расистички мотив 
и утврдување дали етничката омраза или предрасуди одиграле улога во 
настаните. Ако државните органи тоа не го направат и ако го третираат 
расистички мотивираното насилство и бруталност со ист аршин како и 
случаите кои немаат расистички конотации, тоа би значело замижување 
пред специфичниот карактер на актите кои се одликуваат со особено разорна 
моќ во однос на фундаменталните права. Неправењето разлика во начинот 
на кој се третираат ситуации кои се суштински различни може да доведе до 
неоправдан третман којшто е некомпатибилен со член 14 од Конвенцијата 
(погледнете го, со направените потребни измени, предметот Thlimmenas V. 
Greece [ГС], бр. 34369/97, точка 44, ЕСЧП 2000-IV). За да ја одржат довербата 
од јавноста во нивната машинерија за спроведување на законот, договорните 
држави мора да обезбедат дека во истрагата на инцидентите во кои била 
употребена сила, ќе се прави разлика и во нивните правни системи и во 
праксата помеѓу случаите на прекумерна употреба на сила и на расистички 
мотивирани убиства. 

За волја на вистината, докажувањето расистичка мотивација често ќе 
биде исклучително тешко во праксата. Обврската на тужената држава да 
истражува можни расистички конотации кај одреден акт на насилство е 
обврска која не е апсолутна, туку е обврска за вложување максимални напори 
од страна на државата (погледнете го, со направените потребни измени, 
предметот Shanagan v. The United Kingdom, бр. 37715/97, точка 90, ЕСЧП 
2001-III, каде е воспоставен истиот стандард во поглед на општата обврска 
за спроведување истрага). Властите мора да го сторат она што е разумно во 
соодветните околности за да ги соберат и да ги обезбедат доказите, да ги 
испробаат сите практични начини за откривање на вистината и да донесат 
целосно обмислени, непристрасни и објективни одлуки, без да испуштаат 
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сомнителни факти кои може да укажуваат на расистички мотивирано 
насилство.°

161. Големиот судски совет би додал дека обврската на властите да го 
испитаат постоењето на можна врска помеѓу расистички ставови и акт на 
насилство е аспект на нивните процедурални обврски кои произлегуваат 
од член 2 од Конвенцијата, но на нив може, исто така, да се гледа како на 
обврски кои јасно произлегуваат од нивните одговорности според член 
14 од Конвенцијата, земен во врска со член 2, да обезбедат уживање на 
правото на живот без дискриминација. Како резултат на заемното дејство 
на двете одредби, прашањата како оние во конкретниот случај може да се 
разгледаат само според една од двете одредби, без одвоено прашање кое 
произлегува од другата одредба, или може да е потребно разгледување 
според двата члена. Ова е прашање за кое треба да се одлучи во секој случај 
врз основа на неговите факти и во зависност од природата на дадените 
тврдења.

(б) Примена на горенаведените принципи во конкретниот случај

162. Судот веќе утврдил дека бугарските власти го повредиле член 2 од 
Конвенцијата во тоа што не спровеле опсежна истрага за смртта на 
г. Ангелов и г. Петков (види ставови 114-19 погоре). Тој смета дека во 
конкретниот случај мора одделно да ја разгледа претставката дека, исто 
така, не се повела истрага за можната причинска врска помеѓу наводните 
расистички ставови и убивањето на двајцата мажи.

163. Властите кои ја истражуваа смртта на г. Ангелов и на г. Петков ја имале 
пред себе изјавата на г. М. М., сосед на жртвите, кој изјавил дека мајорот Г. 
извикал „Вие проклети Цигани“ и го вперил пиштолот кон него веднаш 
по пукањето (види став 35 погоре). Оваа изјава, имајќи ја предвид 
претходната состојба на многу објавени престапи по основ за постоење 
предрасуди и непријателство против Ромите во Бугарија, бараше да биде 
проверена.

164. Големиот судски совет смета – како што сметаше и Советот – дека 
секој доказ за вербална расистичка навреда која е изречена од органи за 
спроведување закони во врска со операција која вклучува употреба на 
сила против лица од етничко или друго малцинство е од голема важност 
за прашањето дали се случило незаконско насилство поттикнато од 
омраза или не. Кога во текот на истрагата ќе се појави таков доказ, тој 
мора да се провери и – доколку се потврди – сите факти треба темелно да 
се разгледаат со цел да се откријат какви било можни расистички мотиви.

165. Понатаму, фактот дека мајор Г. применил груба прекумерна сила против 
двајца невооружени и ненасилни мажи, исто така, бара внимателна 
истрага.
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166. Сè на сè, иследникот и обвинителите вклучени во конкретниот случај 
пред себе имале веродостојни информации кои биле доволни да ги 
алармираат за потребата да се изврши првична проверка и, во зависност 
од исходот, да се спроведе истрага за можни расистички призвуци во 
настаните кои довеле до смртта на двајцата мажи.

167. Меѓутоа, властите не сториле ништо за да ја проверат изјавата на г. М. М. 
Тие пропуштиле да ги испрашаат сведоците за тоа. Мајор Г. не бил прашан 
да објасни зошто сметал дека е потребно да примени таков степен на 
сила. Не е направен обид да се провери досието на мајор Г. и да се утврди, 
на пример, дали тој претходно бил вклучен во слични инциденти или 
дали некогаш претходно бил обвинет за изразување негативни чувства 
кон Ромите. Овие недостатоци беа надополнети со однесувањето на 
иследникот и обвинителите, кои, како што утврдил Судот погоре, не ги 
зеле предвид релевантните факти и ја прекинале истрагата, на тој начин 
заштитувајќи го мајор Г. од тоа да биде кривично гонет (види ставови 36-
54 и 115-17 погоре).

168. Судот, според тоа, утврди дека властите не ја извршиле својата обврска 
според член 14 од Конвенцијата, земен во врска со член 2, да ги преземат 
сите потребни чекори да истражат дали дискриминацијата можеби 
имала улога во настаните. Произлегува дека има повреда на член 14 од 
Конвенцијата, земен во врска со член 2, во неговиот процедурален аспект.

V ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

169. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

 „Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на заинтересираната Висока 
договорна страна овозможува само делумно отстранување на последиците 
на таа повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е потребно, 
правичен надомест“.

А. Штета

170. Апликантите пред Големиот судски совет ги доставија истите барања 
за надоместок на материјална и нематеријална штета како оние во 
постапката пред Советот. 

Владата не го коментираше прашањето.

171. Релевантниот дел од пресудата на Советот гласи (види ставови 177-84):

„Г-ѓа Начова, ќерка на г. Ангелов, и г-ѓа Христова, негова партнерка и мајка 
на г-ѓа Начова, заедно побарале 25 000 евра (ЕУР) во врска со смртта на г. 
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Ангелов и произлезените повреди на Конвенцијата. Овој износ вклучувал 20 
000 евра за нематеријална штета и 5 000 евра за материјална загуба.

Г-ѓа Рангелова и г. Рангелов заедно ги побарале истите износи во врска со 
смртта на нивниот син, г. Кирил Петков, и сите повреди на Конвенцијата во 
случајот.

Во врска со нематеријалната штета, Судот ги додели бараните износи во 
целост.

Во врска со материјалната штета, апликантите барале надоместок за изгубен 
доход како резултат на нивната смрт. Апликантите не можеле да обезбедат 
документиран доказ, но навеле дека секоја од жртвите го издржувала своето 
семејство финансиски и би продолжила да го издржува доколку била жива. 
Тие побараа од Судот да им додели 5 000 евра за секој од починатите.

Владата навела дека барањата за обештетување биле прекумерни, со оглед 
на животниот стандард во Бугарија.

Судот напоменува дека Владата не ја оспорила изјавата на апликантите оти 
тие претрпеле материјална загуба во тоа што г. Ангелов и г. Петков би ги 
издржувале финансиски доколку сè уште биле живи. Судот не гледа причина 
за поинаков заклучок.

Што се однесува до износот, во некои случаи, како што е конкретниот случај,  во 
основа неизвесниот карактер на штетата која произлегла од повредата може 
да оневозможи точна пресметка на износите која е потребна за да се изврши 
целосно обештетување (restitutio in integrum) во врска со материјалните 
загуби кои ги претрпеле апликантите. Сепак, може да се додели надоместок 
на штета без разлика на големиот број непредвидливости вклучени во 
процената на идните загуби. Прашањето за кое треба да се одлучи во вакви 
случаи е степенот на правично задоволување, за кој треба да одлучи Судот по 
своја дискреција, земајќи го предвид она што е правично (види Z and Others v. 
the United Kingdom [GC], бр. 29392/95, § 120, ECHR 2001-V).

Во конкретниот случај, имајќи ги предвид поднесоците на странките и сите 
релевантни фактори, вклучувајќи ја возраста на жртвите и на апликантите 
и колку тесно тие биле поврзани меѓусебе, Судот утврди дека е соодветно да 
им се додели вкупен износ од 5 000 евра на г-ѓа Начова и на г-ѓа Христова во 
врска со загубата на доход која произлегува од смртта на г. Ангелов, и вкупен 
износ од  2 000 евра на г-ѓа Рангелова и на г. Рангелов за загуба на доход како 
резултат на смртта на г. Петков.“

172. Големиот судски совет ја потврди анализата на Советот. Тој смета 
дека барањата на апликантите се однесуваат на материјалната и 
нематеријалната штета која произлегува од повредите на членовите 2 и 
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14 од Конвенцијата утврдени во конкретниот случај и дека нема простор 
за намалување на износите доделени врз основа на фактот дека Големиот 
судски совет, за разлика од Советот, утврдил само повреда на член 14 
од Конвенцијата, земен во врска со процедуралниот аспект на член 2. 
Следствено на тоа, тој им доделил вкупен износ од 25 000 евра на г-ѓа 
Начова и на г-ѓа Христова за материјална и нематеријална штета и вкупен 
износ од 22 000 евра  на г-ѓа Рангелова и на г. Рангелов за материјална и 
нематеријална штета.

Б. Трошоци и расходи

173. Советот во целост го прифатил барањето на апликантите по овој основ 
и им додели вкупен износ од 3 740 евра за трошоци и расходи.

174. Пред Големиот судски совет апликантите ги повторија своите првични 
барања и побараа дополнителни износи во врска со трошоците и расходите 
настанати во текот на постапката пред Големиот судски совет. Конкретно, 
тие побараа 7 931 фунти стерлинг (околу 11 630 евра) за адвокатски 
хонорар наплатен од лорд Лестер  (Lester) адвокат на кралскиот двор 
за неговата работа на случајот, како и за расходи поврзани со неговото 
учество на рочиштето, и 1 920 евра за четириесет и осумчасовниот 
адвокатски ангажман на г. Грозев (Grozev) во текот на писмената постапка 
пред Големиот судски совет. Тие доставиле примероци од договорите за 
адвокатски хонорар и временската динамика. Апликантите навеле дека 
не бараат надоместок на адвокатскиот хонорар или расходите во врска 
со појавувањето на г. Грозев на рочиштето, бидејќи тие биле покриени со 
правната помош (1 906,50 евра) која му ја платила Советот на Европа. Сè 
на сè, апликантите побарале 5 660 евра во врска со работата на г. Грозев на 
случајот и износ приближно еднаков на   11 630 евра во врска со учеството 
на лорд Лестер на рочиштето пред Големиот судски совет. Апликантите 
побарале секој износ доделен во врска со трошоците и расходите да им 
се плати директно на нивните адвокати. Владата не го коментираше 
прашањето.

175. Судот смета дека трошоците и расходите кои се бараат биле фактички 
направени и неопходно сторени и биле поврзани со утврдените повреди 
(види Beyeler v. Italy (правично задоволување) [GC], бр. 33202/96, § 27, 28 
мај 2002). Во врска со износите, тој смета дека барањата за обештетување 
поврзани со рочиштето се прекумерни. Земајќи ги предвид сите 
релевантни фактори, тој на сите апликанти им додели вкупен износ од 11 
000 евра за трошоци и расходи (5 500 евра во врска со работата на г. Грозев 
и 5 500  евра во врска со работата на лорд Лестер), износ кој треба да се 
плати на банкарските сметки на нивните адвокати.
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В. Затезна камата

176. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на 
најниската активна каматна стапка на Европската централна банка, на 
која треба да се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Одлучи, едногласно, дека имало повреда на член 2 од Конвенцијата во врска 
со смртта на г. Ангелов и г. Петков.

2. Одлучи, едногласно, дека имало повреда на член 2 од Конвенцијата во тоа 
што властите не спровеле ефикасна истрага за смртта на г. Ангелов и г. 
Петков.

3. Одлучи, едногласно, дека не произлегуваат никакви одвоени прашања 
според член 13 од Конвенцијата.

4. Одлучи, со единаесет гласови наспроти шест, дека немало повреда на член  14 
од Конвенцијата, земен во врска со член 2, во врска со тврдењето дека 
настаните кои довеле до смртта на г. Ангелов и г. Петков претставувале 
акт на расистичко насилство.

5. Одлучи, едногласно, дека имало повреда на член 14 од Конвенцијата, 
земен во врска со член 2, во тоа што властите не ги истражиле можните 
расистички мотиви зад настаните кои довеле до смртта на г. Ангелов и г. 
Петков.

6. Одлучи, едногласно,

(а) дека тужената држава треба да им ги плати на апликантите, во рок од три 
месеци, следите износи, плус секој данок кој може да биде платлив:

(i) вкупен износ од 25 000 евра (дваесет и пет илјади евра) на г-ѓа Начова и 
г-ѓа Христова во врска со материјална и нематеријална штета, кој треба 
да се конвертира во националната валута на тужената држава, по курс кој 
важи на датумот на исплатата;

(ii) вкупен износ од 22 000 евра (дваесет и две илјади евра) на г-ѓа Рангелова 
и г. Рангелов во врска со материјална и нематеријална штета, кој треба да 
се конвертира во националната валута на тужената држава, по курс кој 
важи на датумот на исплатата;

(iii) вкупен износ од 11 000 евра (единаесет илјади евра) на сите апликанти 
во врска со трошоци и расходи, кои се платливи како што следува: 5 
500 евра, конвертирани во националната валута на тужената држава, 
по курс кој важи на датумот на исплатата, на банкарската сметка на г. 
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Грозев во Бугарија и 5 500 евра на банкарската сметка на лорд Лестер во 
Обединетото Кралство;

(б) дека од истекот на горенаведениот рок од 3 месеци до исплатата, се 
засметува проста камата на споменатите износи, по стапка еднаква на 
најниската активна каматна стапка на Европската централна банка 
за време на периодот во кој се доцни со плаќање на обврските плус 3 
процентни поени.

7. Го отфрла, едногласно, остатокот од барањето на апликантите за правично 
задоволување.

Изготвена на англиски и на француски јазик, и изречена на јавна расправа во 
Зградата на Судот, Стразбур, на 6 јули 2005 година.

Luzius W ,                                                                                    L  E
аменик-секретар,                                                                                       

    

                                                                             

 



2. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

BANKOVIC AND OTHERS

против

Белгија, Чешката Република, Данска, Франција, Германија, Грција, 
Унгарија, Исланд, Италија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Полска, 

Португалија, Шпанија, Турција и Обединетото Кралство

(Апликација бр. 52207/99)

ОДЛУКА

ЗА НЕДОПУШТЕНОСТ

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во 
состав

 г. W ), претседател,
 г-ѓа E. P ,
 г. C.L. R ,
 г. G. R ,
 г. J.-P. C ,
 г. G  J ,
 г. L. C ,
 г. P. K ,
 г. I. C  B ,
 г. R. T ,
 г-ѓа V. S ,
 г. C. B ,
 г. J. C ,
 г. J. H ,
 г-ѓа W. T ,
 г. A.B. B ,
 г. K. T , судии,

 и г. P.J. M , секретар,

имајќи ја предвид горенаведената апликација поднесена на 20 октомври 
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1999 година и заведена на 28 октомври 1999 година, имајќи ја предвид 
одлуката од 14 ноември 2000 година, со која Советот од Првиот оддел, на 
кој првично му беше доделен случајот, му ја отстапи својата надлежност 
на Големиот судски советот (член 30 од Конвенцијата), имајќи ги предвид 
писмените коментари доставени од тужените влади и писмените коментари 
доставени како одговор од апликантите, имајќи ги предвид усмените изјави 
на странките на 24 октомври 2001 година и нивните последователни 
писмени коментари како одговор на прашањата на судиите, расправајќи на 
24 октомври и на 9 декември 2010 година, одлучи, на последниот наведен 
датум, како што следува:

ФАКТИ

1. Апликантите се сите граѓани на Сојузна Република Југославија („СРЈ“). Првиот 
и вториот апликант, Властимир и Борка Банковиќ, се родени во 1942 и во 
1945 година соодветно, и ја поднесоа апликацијата до Судот во свое име и 
во име на својата почината ќерка, Ксенија  Банковиќ. Третиот апликант, 
Живана Стојановиќ, е роден во 1937 година и таа ја поднесе апликацијата 
во свое име и во име на својот починат син, Небојша Стојановиќ. Четвртиот 
апликант, Мирјана Стоименовски, ја поднесе апликацијата во свое име 
и во име на својот починат син, Дарко Стоименовски. Петтиот апликант, 
Драгана Јоксимовиќ, е роден во 1956 година, и таа ја поднесе апликацијата 
во свое име и во име на својот починат сопруг, Милан Јоксимовиќ. Шестиот 
апликант, Драган Суковиќ, ја поднесе апликацијата во свое име.

2. Апликантите се застапувани пред Судот од г. Anthony Fisher, адвокат кој 
работи во Есекс, г. Војин Димитријевиќ, директор на Центарот за човекови 
права во Белград, г. Hurst Hannum, професор по меѓународно право на 
Универзитетот Туфтс, Медфорд, МА, Соединети Американски Држави, и 
од г-ѓа Françoise Hampson, адвокат и професор по меѓународно право на 
Универзитетот во Есекс. Овие застапници присуствуваа на рочиштето 
пред Судот, заедно со нивните советници, г. Rick Lawson, г-ѓа Татјана Папиќ 
и г. Владан Јоксимовиќ. Третиот апликант, г-ѓа Живана Стојановиќ, исто 
така, присуствуваше на рочиштето.

3. Владите се застапени пред Судот од нивните застапници. На рочиштето, 
следниве влади беа застапени како што следува: Обединетото Кралство 
(чии поднесоци беа доставени во име на сите тужени) од г. Christopher 
Greenwood, адвокат на кралскиот двор и професор по меѓународно право, 
од г. James Eadie, адвокат, од г.Martin Eaton, застапник, Министерство 
за надворешни работи и од г. Martin Hemming, советник; Белгија од г. 
Jan Lathouwers, заменик-застапник; Франција од г. Pierre Boussaroque, 
адвокат; Германија од г. Christoph Blosen, заменик за германскиот постојан 
претставник во Советот на Европа; Грција од г. Michael Apessos, советник; 
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Унгарија од г. Lipót Höltzl и г-ѓа Monika Weller, застапник и козастапник, 
соодветно; Италија од г. (Francesco Crisafulli, заменик-козастапник; 
Луксембург од г.Nicolas Mackel, застапник; Холандија од г-ѓа Jolien 
Schukking, застапник; Норвешка од г.Frode Elgesem, в.д. застапник; Полска 
од г.Krysztof Drzewicki, застапник и г-ѓа Renata Kowalska, адвокат; и Турција 
од г-ѓа Deniz Akçay, козастапник. 

А. Околности на случајот

4. Фактите за случајот, како што се наведени од странките, може да се изложат 
накратко како што следува. 

5. Тужените влади ја сметале апликацијата за недопуштена без каква било 
потреба да се разгледаат фактите за случајот и навеле дека секој пропуст 
на нивна страна изрично да оспорат факт не треба да се искористи 
против нив.  Судот, при резимирање на околностите на случајот подолу, 
не протолкувал ниту еден пропуст изрично да се оспори факт како негово 
прифаќање од која било од странките.

1. Заднина

6. Конфликтот на Косово помеѓу српските вооружени сили и вооружените 
сили на косовските Албанци во текот на 1998 и 1999 година е добро 
документиран. Имајќи ја предвид заднината на ескалирачкиот конфликт, 
заедно со растечките проблеми и неуспешните дипломатски активности 
на меѓународната заедница, Контакт-групата, составена од шест држави 
(основана во 1992 година со Лондонската конвенција) се состана и се 
договори да организира преговори помеѓу страните во конфликтот. 

7. На 30 јануари 1999 година, и по одлука на нејзиниот Северноатлански совет 
(„САС“), Организацијата на северноатланскиот договор („НАТО“) најави 
воздушни напади на територијата на СРЈ во случај на непочитување 
на барањата на меѓународната заедница. Последователно започнаа 
преговори помеѓу страните во конфликтот од 6 до 23 февруари 1999 
година во Рамбује и од 15 до 18 март 1999 година во Париз. Предложениот 
мировен договор кој произлезе од преговорите го потпиша делегацијата 
на косовски Албанци, но не и српската делегација. 

8. Имајќи предвид дека сите напори да се постигне договорено политичко 
решение за кризата на Косово беа неуспешни, САС одлучи, а на 23 март 
1999 година генералниот секретар на НАТО го објави, почетокот на 
воздушните напади (операција Здружени сили) врз СРЈ. Воздушните 
напади траеја од 24 март до 8 јуни 1999 година.

2.Бомбардирање на Радио телевизија Србија („РТС“) 
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9. Три телевизиски канали и четири радиостаници работеа во зградата на 
РТС во Белград. Главните продукциски простории се наоѓаа во три згради 
на улица Таковска. Главната контролна соба се наоѓаше на првиот кат во 
една од зградите и главно таму работеше технички персонал. 

10. На 23 април 1999 година, веднаш по околу 2 часот по полноќ, една од 
зградите на РТС на улица Таковска беше погодена со ракета лансирана 
од авион на НАТО силите. Два од четирите ката на зградата се урнаа, а 
главната контролна соба беше уништена. 

11. Ќерката на првиот и на вториот апликант, синот на третиот и на четвртиот 
апликант и сопругот на петтиот апликант загинаа, а шестиот апликант 
беше повреден. Шеснаесет лица загинаа, а други шеснаесет беа сериозно 
повредени при бомбардирањето на РТС. Таа ноќ беа погодени дваесет и 
четири цели, вклучувајќи три во Белград.

3.Релевантни постапки пред други меѓународни трибунали

12. На 26 април 1999 година, СРЈ до Генералниот секретар на Обединетите 
Нации („ОН“) ја достави својата декларација за признавање на 
задолжителната надлежност на Меѓународниот суд на правдата („МСП“). 
На 29 април 1999 година СРЈ поведе постапка против Белгија и девет 
други држави во врска со нивното учество во операцијата Здружени сили 
и достави барање за изрекување на привремени мерки во согласност со 
член 73 од Деловникот на Судот на МСП. Со решение од 2 јуни 1999 година, 
МСП го одби барањето. Преостанатите прашања од случајот се во тек. 

13. Во јуни 2000 година Комитетот, основан за ревизија на операцијата 
Здружени сили, го извести обвинителот на Меѓународниот кривичен суд 
за поранешна Југославија („МКСПЈ“). Не се препорача истрага. На 2 јуни 
2000 година, обвинителот го извести Советот за безбедност на ОН за 
својата одлука да не отвори истрага.

Б. Релевантни меѓународни правни материјали

1.Договорот од Вашингтон од 1949 година

14. Договорот од Вашингтон влезе во сила на 24 август 1949 година („Договор 
од 1949“) и се создаде сојуз наречен Организација на северноатланскиот 
договор („НАТО“) од десет европски држави (Белгија, Франција, 
Луксембург, Холандија, Обединетото Кралство, Данска, Исланд, Италија, 
Норвешка, Португалија) со Канада и Соединетите Американски Држави. 
Во 1952 година, Грција и Турција му се приклучија на Договорот од 1949, 
Сојузна Република Германија се приклучи во 1955 година, а Шпанија 
стана членка во 1982 година. На 12 март 1999 година, на овие земји им се 
приклучија Чешката Република, Унгарија и Полска. 
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15. Основната цел на НАТО е заштита на слободата и безбедноста на сите 
нејзини членки преку политички и воени средства во согласност со 
принципите од Повелбата на ОН. Нејзиниот основен принцип на работење 
е оној на заедничка заложба за меѓусебна соработка помеѓу суверени 
држави врз основа на заемна поврзаност на безбедноста на своите членки. 

2.Виенската конвенција за договорно право од 1969 година („Виенска 
конвенција од 1969“)

16. Член 31 од Виенската конвенција од 1969 е насловен „Општо правило за 
толкување“ и гласи, во делот кој е релевантен, како што следува:

„1. Договор се толкува во добра волја во согласност со основното значење кое 
им се дава на поимите во договорот во нивниот контекст и во контекст на 
неговата цел и намена.

...

3.Заедно со контекстот, се зема предвид:

...

(б) секоја последователна пракса во примената на договорот со кој се 
воспоставува согласност помеѓу страните во врска со неговото толкување;

(в) секое релевантно правило од меѓународното право применливо во 
односите помеѓу страните.“

17. Член 32 е насловен „Дополнителни средства за толкување“ и гласи како 
што следува:

„Може да се прибегне кон дополнителни средства за толкување, вклучувајќи 
ја подготвителната работа за договорот и околностите на неговото 
склучување, со цел да се потврди значењето кое произлегува од примената 
на член 31, или за да се утврди значењето кога толкувањето во согласност 
со член 31:

(а) го остава значењето двосмислено или нејасно;

(б) доведува до очигледно апсурден резултат.“

18. Во своите коментари на овие членови, Комисијата за меѓународно право 
посочи дека членовите 31 и 32 треба да функционираат заедно, и нема 
да дадат ефект на повлекување крута линија помеѓу „општото правило“ 
и „дополнителните средства“ за толкувањето. Во исто време, самата 
разлика беше оправдана, бидејќи сите елементи за толкување во член 
31 се поврзани со согласноста помеѓу страните во времето кога или 
откако таа добила автентичен поим во текстот. Подготвителната работа 
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го немаше истиот автентичен карактер „без разлика колку вредно може 
понекогаш да биде да се разјасни поимот за согласност во текстот“ (Yrbk. 
ILC (1966), ii. 219-220). 

3.Историја на подготовката на член 1 од Конвенцијата

19. Текстот подготвен од страна на Комитетот на Консултативното собрание 
на Советот на Европа врз основа на законски и административни прашања 
пропишување, преку она што стана член 1 од Конвенцијата, дека „земјите-
членки се обврзуваат да ги обезбедат правата на сите лица кои живеат во 
рамките на нивна територија...“ Меѓувладиниот комитет на експерти, кој 
го разгледа нацртот на Консултативното собрание, одлучи да го замени 
упатувањето на „сите лица кои живеат во рамките на нивна територија“ 
со упатување на лица „под нивна надлежност“. Причините беа посочени 
во следниот извадок од Collected Edition of the Travaux Préparatoires of the 
European Convention on Human Rights (Vol. III, стр. 260):

 „Нацртот на Собранието ги проширува придобивките од Конвенцијата 
на ’сите лица кои живеат во рамките на територијата на државите-
потписнички‘. На Комитетот му се чинеше дека поимот ’живеат‘ може 
да се смета за премногу рестриктивен. Се сметаше дека постојат добри 
основи за проширување на придобивките од Конвенцијата на сите лица 
на териториите на државите-потписнички, дури и на оние кои не може 
да се смета дека живеат таму во правната смисла на зборот. Според тоа, 
Комитет го замени зборот ’живеат‘ со зборовите ’под нивна надлежност‘, 
кои, исто така, се содржани во член 2 од нацрт-повелбата на Комисијата на 
Обединетите нации“.  

20. Следниот релевантен коментар пред усвојувањето на член 1 од 
Конвенцијата, даден од белгискиот претставник на 25 август 1950 
година за време на пленарната седница на Консултативното собрание, се 
однесуваше на следново

 „отсега правото на заштита од страна на нашите држави, врз основа на 
формална клаузула од Конвенцијата, може целосно да се остварува, и без 
какво било разграничување или разлика, во корист на поединци од која 
било националност, кои на територијата на која било од нашите држави 
може да имале причина да се жалат дека [нивните] права се повредени“.

21. Travaux préparatoires понатаму посочува дека текстот во член 1, 
вклучувајќи „под нивна надлежност“, не покрена никаква понатамошна 
дискусија и текстот како што беше (и како што е сега) беше усвоен од 
страна на Консултативното собрание на 25 август 1950 година, без каква 
било дополнителна измена (погоре цитираното Collected Edition (Vol. VI, 
стр. 132).
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4. Американска декларација за правата и обврските на човекот од 1948 година

22. Член 2 од оваа Декларација гласи како што следува:

„Сите се еднакви пред законот и имаат права и обврски воспоставени со оваа 
Декларација, без разлика на расата, полот, јазикот, верата или кој било 
друг фактор.“

23. Во врска со случајот Coard (Report бр. 109/99, предмет бр. 10.951, Coard et al. v. 
the United States, 29 септември 1999, §§ 37, 39, 41 и 43), Интерамериканската 
комисија за човекови права ги разгледала претставките за притворање и 
постапување со апликантите од страна на силите на САД во првите денови 
од воените операции во Гренада и коментираше како што следува:

 „Иако екстратериторијалната примена на Американската декларација 
не беше покрената како прашање од страните, Комисијата смета дека е 
важно да се напомене дека, под одредени околности, спроведувањето 
на својата надлежност врз акти со екстратериторијално место не само 
што ќе биде во согласност со, туку е и потребно според, нормите на кои 
се однесува. Основните права на човекот се прогласени во Америка врз 
основа на принципите на еднаквост и недискриминација – ’без разлика на 
расата, националноста, верата или полот‘. ... Имајќи предвид дека правата 
на поединците едноставно постојат врз основа на хуманоста на човекот, 
секоја американска држава е обврзана да ги поддржи заштитените права 
на секој човек кој подлежи во нејзина надлежност. Иако ова најчесто се 
однесува на лица во рамките на територија на една држава, може, во 
одредени околности, да вклучува однесување со екстратериторијално 
место кога односното лице е на територијата на една држава, но подлежи 
на контрола на друга држава – обично преку акти на застапници на 
другата држава во странство. Во принцип, испитувањето не се однесува 
на националноста или присуството на претпоставената жртва во 
рамките на одредена географска област, туку на тоа дали, под одредени 
околности, државата ги почитува правата на лице кое подлежи на нејзино 
овластување и контрола.“ 

24. Член 1 од Американската конвенција за човекови права од 1978 година, 
на кој се заснова главната надлежност на Интерамериканскиот суд за 
човекови права, гласи, во делот кој е релевантен, како што следува:

 „Државите страни на оваа Конвенција се обврзуваат да ги почитуваат 
правата и слободите признаени тука и да им обезбедат на сите лица кои 
подлежат на нивна јурисдикција слободно и целосно остварување на тие 
права и слободи, без каква било дискриминација...“ 
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5.Четирите Женевски конвенции за заштита на жртви на војна од 1949 
година 

25. Со член 1 од секоја од тие конвенции („Женевски конвенции од 1949“) се 
бара договорните страни да се обврзат „да ја почитуваат и да обезбедат 
почитување на оваа Конвенција под сите околности“. 

6. Пакт за граѓански и политички права од 1966 година („ПГПП 1966“) и 
неговите Факултативни протоколи од 1966 година 

26. Член 2, § 1, од ПГПП гласи, во делот кој е релевантен, како што следува:

„Секоја држава-договорна страна на овој Пакт се обврзува да ги почитува 
правата признаени во овој Пакт и да ги обезбеди истите на сите лица кои се 
наоѓаат во рамките на нејзина територија и подлежат на јурисдикцијата на 
таа држава...“

Комисијата за човекови права одобри, на нејзината шеста седница во 1950 
година, предлог да се вклучат зборовите „во рамките на нејзина територија 
и подлежат на јурисдикцијата на таа“ во член 2, § 1, од нацрт-пактот. 
Последователните предлози за изземање на тие зборови беа одбиени во 1952 
и 1963 година. Следствено на тоа, Комитетот за човекови права настојуваше 
да ја развие, во одреден ограничен контекст, одговорноста на договорните 
држави за постапките на нивните застапници во странство. 

27. Член 1 од Факултативниот протокол од 1966 година, гласи, во делот кој е 
релевантен, како што следу:

 „Држава-договорна страна на Пактот, која станува договорна страна 
на овој Протокол, ја прифаќа надлежноста на Комитетот да прима и да 
разгледува писмени обраќања од поединци кои подлежат на нејзина 
јурисдикција, кои тврдат дека се жртви на повреда од таа држава-страна 
на кое било од правата предвидени во Пактот...”

ПРЕТСТАВКИ

28. Апликантите се жалат за бомбардирањето на зградата на РТС на 23 
април 1999 година од страна на НАТО силите и се повикуваат на следните 
одредби од Конвенцијата: член 2 (право на живот), член 10 (слобода на 
изразување) и член 13 (право на ефикасен правен лек). 

ПРАВО

29. Првиот до петтиот апликант се повикуваат на членовите 2, 10 и 13 во свое 
име и во име на своите починати блиски роднини. Шестиот апликант, кој 
бил повреден за време на воздушниот напад, се повикува на тие членови 
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во свое име. Со согласност на Судот, писмените и усните поднесоци 
на странките беа ограничени на прашањето за допуштеност, при што 
владите понатаму прифатија дека нема да тврдат дека претставките биле 
очигледно неосновани. 

30. Што се однесува до допуштеноста на случајот, апликантите изјавија дека 
апликацијата е компатибилна ratione loci со одредбите од Конвенцијата, 
бидејќи оспорените акции на тужените држави, кои или биле во СРЈ или 
на нивна територија, но предизвикале ефекти во СРЈ, ги ставиле нив и 
нивните починати роднини под надлежност на овие држави. Тие, исто 
така, предлагаат дека секоја од тужените држави е одделно одговорна за 
воздушниот напад и покрај тоа што нападот бил изведен од НАТО силите, 
и дека тие немале ефикасни правни лекови кои може да ги исцрпат. 

31. Владите ја оспоруваат допуштеноста на случајот. Тие главно тврдат 
дека апликацијата не е компатибилна ratione personae со одредбите од 
Конвенцијата, бидејќи апликантите не потпаѓале под надлежноста на 
тужените држави во рамките на значењето на член 1 од Конвенцијата. 
Тие, исто така, останале на тоа дека, во согласност со „принципот на 
монетарно злато“ на МСП, овој Суд не може да одлучи за основаноста на 
случајот, бидејќи тој би ги утврдувал правата и обврските на САД, Канада 
и на НАТО, од кои ниту една не е договорна страна на Конвенцијата или, 
според тоа, странка на конкретната апликација (Monetary Gold Removed 
from Rome in 1943, ICJ Reports 1954, стр. 19 како што е применето во East 
Timor, ICJ Reports 1995, стр. 90).

32. Француската влада понатаму тврди дека бомбардирањето не се 
припишувало на тужените држави, туку на НАТО, организација со 
меѓународно правен субјективитет одделен од оној на тужените држави. 
Турската влада достави одредени поднесоци во врска со нејзиниот став за 
позицијата во Северен Кипар.

33. На крај, владите на Унгарија, Италија и Полска изјавија дека апликантите 
не ги исцрпиле ефикасните правни лекови достапни во тие држави, како 
што пропишува член 35, § 1, од Конвенцијата.

А. Дали апликантите и нивните починати роднини потпаѓаат под 
„надлежност“ на тужените држави во рамките на значењето на член 
1 од Конвенцијата?

34. Ова е главната основа на која владите ја оспоруваат допуштеноста 
на апликацијата и Судот прво ќе го разгледа ова прашање. Член 1 од 
Конвенцијата гласи како што следува:

 „Високите договорни страни им ги признаваат, на сите лица под нивна 
надлежност, правата и слободите утврдени во Дел I на оваа Конвенција.“
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1. Произнесувања на тужените влади

35. Владите тврдат дека апликантите и нивните починати роднини, во 
релевантното време, не биле во рамките на „надлежноста“ на тужените 
држави и дека, според тоа, апликацијата е некомпатибилна ratione 
personae со одредбите од Конвенцијата. 

36. Што се однесува до точното значење на „надлежност“, тие предлагаат 
дека треба да се толкува во согласност со вообичаеното и добро 
утврдено значење на тој поим во меѓународното јавно право. Оттука, 
спроведувањето „надлежност“ вклучува утврдување или примена на 
законско овластување, фактичко или претпоставено, над лица кои имаат 
одредена форма на приврзаност со таа држава или кои се под контрола 
на таа држава. Тие, исто така, предлагаат дека поимот „надлежност“ 
генерално вклучува одредена форма на структуриран однос кој нормално 
постои одреден временски период.

37. Тие остануваат на тоа дека се поддржани во врска со ова од 
јуриспруденцијата на Судот, кој го употреби овој концепт за надлежност 
за да потврди дека одредени поединци врз кои влијаат акти на тужена 
држава надвор од нејзината територија може да се смета дека потпаѓаат 
под нејзина надлежност, бидејќи имало спроведување на одредена форма 
на законско овластување од релевантната држава над нив. Затворањето 
и притворот на апликантите надвор од територијата на тужената држава 
во случаите Issa и Öcalan cases (Issa and Others v. Turkey, (dec.), бр. 31821/96, 
30 мај 2000, необјавен и Öcalan v. Turkey, (dec.), бр. 46221/99, 14 декември 
2000, необјавен) претставувале, според владите, типично спроведување 
на такво законско овластување или надлежност над тие лица од страна 
на воените сили во друга држава. Надлежноста во случајот Xhavara, кој 
се однесува на наводно намерен напад на албански брод од страна на 
италијански воен поморски брод 35 наутички милји од брегот на Италија 
(Xhavara and Others v. Italy and Albania, (dec.), бр. 39473/98, 11 јануари 
2001, необјавен) беше поделена, со писмена согласност, помеѓу тужените 
држави. Владите сметаат дека тие, исто така, се поддржани во нивното 
толкување на надлежноста со travaux préparatoires и со праксата на 
државите при примена на Конвенцијата откако тие ја ратификувале. Тие 
посочиле, во врска со последново, на отсуството на отстапувања според 
член 15 од Конвенцијата во врска со воени операции во кои договорните 
државите учествувале надвор од своите територии.

38. Владите заклучуваат дека е јасно оти однесувањето на кое се жалат 
апликантите не може да се опише како спроведување такво законско 
овластување или надлежност. 39.   Покрај тоа, владите продолжуваат 
со прашањето за главните поднесоци на апликантите во врска со 
значењето на поимот надлежност во член 1 од Конвенцијата, имено дека 
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постојната обврска за заштита во член 1 од Конвенцијата се применува 
пропорционално на спроведената контрола. 

40. Прво, владите сметаат дека самиот текст од член 1 не го поддржува 
ова толкување. Доколку творците на Конвенцијата сакале, всушност, 
„причинско-последична“ одговорност, тие можеа да усвојат текст сличен 
на оној во член 1 од Женевските конвенции од 1949 (цитиран погоре во § 
25). Во секој случај, толкувањето на апликантите на поимот надлежност 
би ја променило и би ја поделило постојната обврска на државите-
договорнички за да се обезбедат основните права на начин кој никогаш 
не бил предвиден во член 1 од Конвенцијата.

41. Второ, тие сметаат дека повикувањето од страна на апликантите на 
член 15 за да го поткрепат ова опсежно толкување на член 1 е погрешно 
и дека член 15, всушност, ја поддржува позицијата на владите. Владите 
тврдат дека ништо во текстот или примената на член 15 од Конвенцијата 
не посочува, како што апликантите погрешно претпоставиле, дека член 
15, § 2, се однесува на „војна“ или „општа опасност“ надвор од, како и на, 
териториите на државите-договорнички. Следствено на тоа, член 15, § 
2, не го поткрепува опсежното толкување на апликантите на член 1 од 
Конвенцијата.

42. Трето, и во врска со предлогот на апликантите дека граѓаните на СРЈ би 
останале без правен лек предвиден со Конвенцијата, владите потсетуваат 
дека наод оти Турција не била одговорна според Конвенцијата во случаите 
поврзани со Северен Кипар би ги лишил жителите на таа територија 
од придобивките од правата предвидени со Конвенцијата кои инаку 
тие би ги уживале (види, Loizidou v. Turkey, пресуда од 23 март 1995 
(прелиминарни приговори), серија A бр. 310, Loizidou v. Turkey, пресуда од 18 
декември 1997 (основаност), Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, бр. 
26 и Cyprus v. Turkey [GC], бр. 25781/94, ECHR 2001). Во конкретниот случај, 
владите констатираат дека СРЈ не била и не е страна на Конвенцијата и 
нејзините жители немаат никакви постојни права кои произлегуваат од 
Конвенцијата.

43. Четврто, владите цврсто ги оспорија тврдењата на апликантите во врска 
со ризикот кој произлегува од тоа тужените држави кои учествуваат 
во такви воени мисии да не бидат одговорни според Конвенцијата. 
Владите тврдат дека токму новата „причинско-последична“ теорија 
на апликантите за екстратериторијалната надлежност е она што би 
довело до сериозни меѓународни последици. Таква теорија, додадена на 
тврдењата на апликантите за одделната одговорност на сите тужени 
држави како членки на НАТО, сериозно би ја нарушило целта и шемата 
на Конвенцијата. Конкретно, тоа би довело до сериозни последици за 
заедничка меѓународната воена акција, така што Судот би бил надлежен 
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да го разгледа учеството на договорните држави во воени мисии низ 
целиот свет во околности кога би било невозможно за тие држави да им 
го обезбедат кое било право предвидено со Конвенцијата на жителите на 
тие територии, дури и во ситуации кога договорната држава не учествува 
активно во релевантната мисија. Таквата изложеност на Конвенцијата, 
според владите, би довела до ризик од значително поткопување на 
учеството на државите во такви мисии и, во секој случај, би резултирало 
во поголеми отстапувања од заштитата кои произлегуваат од член 
15 од Конвенцијата. Исто така, тие предлагаат дека меѓународното 
хуманитарно право, МКСПЈ и, од неодамна, Меѓународниот кривичен суд 
(„МКС“) постојат за да се регулира таквото однесување на државите.

44. На крај, владите, исто така, ги оспоруваат дополнителните теории на 
апликантите за одговороноста на државите според член 1 од Конвенцијата. 
Во врска со нивниот аргумент за наводната контрола на воздушниот 
простор над Белград од страна на НАТО силите, владите негираат 
постоење таква контрола и, во секој случај, оспоруваат дека каква било 
таква контрола може да се смета за еднаква на територијална контрола 
со карактер и степен, идентификувана во горенаведените пресуди за 
Северен Кипар, која резултира во вршењето ефикасна контрола или 
законско овластување. Владите понатаму ја сметаат споредбата од страна 
на апликантите на конкретниот случај со случајот Soering како очигледно 
погрешна (Soering v. the United Kingdom пресуда од 7 јули 1989, Серија A бр. 
161). Во времето кога требала да се донесе оспорената одлука во врска 
со екстрадикцијата на г. Соеринг, тој бил притворен на територијата на 
тужената држава, ситуација која претставува типично спроведување на 
законско овластување над лице на кое државата можела да му признае 
цела низа правила предвидени со Конвенцијата.

45. Сè на сè, владите тврделе дека апликантите и нивните починати роднини 
не потпаѓаат под надлежноста на тужените држави и дека според тоа 
нивната апликација е некомпатибилна ratione personae со одредбите од 
Конвенцијата.

2.Произнесувања на апликантите

46. Апликантите сметаат дека дека апликацијата е компатибилна ratione loci 
со одредбите од Конвенцијата, бидејќи тие потпаднале под надлежност 
на тужените држави со нападот на РТС. Конкретно, тие предлагаат дека 
утврдувањето на „надлежност“ може да се направи со приспособување 
на критериумите за „ефикасна контрола“ развиени во горенаведените 
пресуди за Loizidou (прелиминарни приговори и основаност),  така што 
опфатот на постојната обврска според член 1 од Конвенцијата да се 
признаат правата предвидени со Конвенцијата би бил пропорционален на 
степенот на контрола која, всушност, се спроведува. Тие сметаат дека овој 
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пристап кон надлежноста во член 1 би обезбедил доволно критериуми 
со кои Судот би можел да решава идни претставки кои произлегуваат од 
слични околности. 

47. Следствено на тоа, кога, како во горенаведените пресуди за Loizidou 
(прелиминарни приговори и основаност), се утврдило дека вооружените 
сили на Турција имале ефикасна контрола врз Северен Кипар, било 
соодветно да се смета дека Турција се обврзала да ги одбрани сите права 
предвидени со Конвенцијата во таа област. Меѓутоа, кога тужените 
држави напаѓаат цел надвор од нивните територии, тие не се обврзани 
да го сторат невозможното (да ги признаат сите права предвидени со 
Конвенцијата), туку, наместо тоа, тие се сметаат за одговорни за оние 
права предвидени со Конвенцијата во рамките на нивната контрола во 
ситуацијата за која станува збор.  

48. Апликантите остануваат на тоа дека овој пристап е целосно во согласност 
со јуриспруденцијата предвидена со Конвенцијата до денес, и тие се 
повикуваат, особено, на одлуките за допуштеност во горенаведените 
случаи на Issa, Xhavara и Öcalan, заедно со одлуката за допуштеност 
во случајот на Ilascu (Ilascu v. Moldova and the Russian Federation, (dec.), 
бр. 48787/99, 4 јули 2001, необјавена). Тие сметаат дека пристапот е, 
исто така, во согласност со толкувањето на слични изрази од страна на 
Интерамериканската комисија за човекови права (the Report во случајот 
на Coard, во § 23 погоре). Цитирајќи еден случај на Комитетот за човекови 
права, тие тврдат дека Комитетот донел доследни заклучоци во врска со 
член 2, § 1, од ПГПП од 1966 и член 1 од неговиот Факултативен протокол. 

49. Тие понатаму предлагаат дека поддршката за нивниот пристап кон 
концептот за „надлежност“ треба да се најде во текстот и во структурата 
на Конвенцијата и, особено, во член 15. Тие тврдат дека член 15 би бил 
бесмислен ако не се применува, исто така, и на екстратериторијална војна 
или опасност. Според тоа, од државата се бара да направи отстапка според 
член 15, бидејќи без таа отстапка Конвенцијата се применува дури и за 
време на такви конфликти.

50. Во врска со повикувањето на владите на travaux préparatoires, тие 
посочуваат дека ова не е извор на основен или конечен доказ со цел 
значењето да биде усогласено со употребата на надлежност во член 
15 од Конвенцијата. Тие посочуваат дека „законско овластување“ и 
„структуриран однос“ кои владите сметаат дека се суштински елементи 
на надлежноста не се наведени во travaux préparatoires.

51. Тие го одбиле предлогот на владите дека нивното толкување на член 1 би 
било опасно. Во конкретниот случај не станува збор за несреќен случај или 
пропуст за време на мировна мисија на ОН или за злобни војници. Туку тој 
е намерен акт одобрен од секоја од тужените држави и извршен според 
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планот. Апликантите предлагаат дека би било опасно да не се сметаат 
државите за одговорни за прекршување на Конвенцијата кое произлегува 
од овој вид на акција на државите. При нагласување на важноста на 
правото на живот и улогата на Конвенцијата како инструмент за европски 
јавен ред, тие потенцираат дека доколку тужената држава не се смета за 
одговорна, тоа би ги оставило апликантите без правен лек, а вооружените 
сили на тужените држави би можеле да дејствуваат без да бидат казнети. 
МСП не разгледува апликација доставена од поединци, МКСПЈ донесува 
одлуки за одговорноста на поединци за сериозни воени злосторства, а 
МКС с„ уште не е основан. 

52. Алтернативно, апликантите тврдат дека, имајќи го предвид размерот на 
воздушната операција и релативно малиот број на жртви од воздушниот 
напад, контролата на НАТО врз воздушниот простор била речиси 
целосна како контролата на Турција врз територијата на Северен Кипар. 
Иако станувало збор за контрола ограничена по опфат (само воздушен 
простор),  постојната обврска од член 1 може слично да се ограничи.  
Тие сметаат дека концептите за „ефикасна контрола“ и за „надлежност“ 
мора да бидат доволно флексибилни да ја земат предвид достапноста и 
користењето современи оружја со голема прецизност кои овозможуваат 
екстратериторијална акција со голема прецизност и ефект без да има 
потреба од копнени трупи. Имајќи го предвид таквиот современ напредок, 
потпирањето на разликата помеѓу воздушни напади и копнени трупи е 
нереално. 

53. Алтернативно, апликантите ги споредија околностите на конкретниот 
случај со оние на горенаведениот случај на Soering, тврдејќи дека 
оспорената акција, всушност, била екстратериторијален ефект од 
претходни одлуки, да се нападне РТС и да се лансира ракета, кои се 
донеле на територијата на тужената држава или држави. Според тоа, тие 
предложија дека надлежноста може да се утврди врз основа на истите 
причини како во случајот на Soering. 

3.Оцена на Судот 

54. Судот констатира дека реалната поврзаност помеѓу апликантите и 
тужените држави е оспорената акција која, без разлика каде се донела 
одлука за неа, е извршена, или имала ефекти, надвор од територијата на 
тие држави („екстратериторијална акција“). Според тоа, тој смета дека 
основното прашање кое треба да се разгледа е дали апликантите и нивните 
починати роднини можеле, како резултат на екстратериторијална 
акција, да потпаднат под надлежноста на тужените држави (Drozd and 
Janousek v. France and Spain, пресуда од 26 јуни 1992 година, Серија A бр. 
240, § 91, горенаведените пресуди за Loizidou (прелиминарни приговори и 
основаност), во § 64 и § 56 соодветно, и пресудата во случајот the Cyprus v. 
Turkey, цитирана погоре, во § 80).
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(а) Применливи правила за толкување

55. Судот потсетува дека Конвенцијата мора да се толкува во контекст на 
правилата предвидени во Виенската конвенција од 1969 (пресудата за 
случајот Golder v. the United Kingdom од 21 февруари 1975, Серија  A бр. 18, 
§ 29). 

56. Оттука, тој ќе настојува да го утврди основното значење кое треба да му 
се даде на изразот „под нивна надлежност“ во неговиот контекст и во 
контекст на целта и намената на Конвенцијата (член 31, § 1, од Виенската 
конвенција од 1969 и, меѓу други извори, пресудата за случајот Johnston 
and Others v. Ireland од 18 декември 1986, Серија A бр. 112, § 51). Судот, 
исто така, ќе ја земе предвид „секоја последователна пракса во примена 
на спогодбата со која се воспоставува согласноста на страните во врска со 
неговото толкување“ (член 31, § 3 (б) од Виенската конвенција од 1969 
и горенаведената пресуда за Loizidou (прелиминарни приговори), во § 73). 

57.   Покрај тоа, член 31, § 3 (в) укажува дека треба да се земе предвид „секое 
релевантно правило од меѓународното право применливо во односите 
помеѓу страните“. Генерално, Судот потсетува дека принципите кои лежат 
во основата на Конвенцијата не може да се толкуваат и да се применуваат 
оддвоено. Судот, исто така, мора да ги земе предвид сите релевантни 
правила на меѓународното право при разгледување на прашањата кои 
се однесуваат на неговата надлежност и, последователно, да ја утврди 
одговорноста на државите во согласност со водечките принципи од 
меѓународното право, иако тој мора да го има предвид и посебниот карактер 
на Конвенцијата како договор за човекови права (горенаведената пресуда 
за Loizidou (основаност), во §§ 43 и 52). Конвенцијата треба да се толкува, 
колку што можно, во согласност со другите принципи на меѓународното 
право од кои таа е дел (Al-Adsani v. the United Kingdom, [GC], бр. 35763, § 60, 
да се објави во ECHR 2001).

58. Судот понатаму потсети дека travaux préparatoires, исто така, може да 
се консултира со цел да се потврди секое значење кое произлегува од 
примената на член 31 од Виенската конвенција од 1969 или да се утврди 
значењето кога толкувањето според член 31 од Виенската конвенција 
од 1969 го остава значењето „двосмислено или нејасно“ или доведува 
до „очигледно апсурден или неразумен резултат“ (член 32). Судот, исто 
така, укажа на тоа коментарите на ILC за односот помеѓу правилата за 
толкување се класификувани во тие членови 31 и 32 (текстот од тие 
членови и резиме од коментарите на ILC се дадени во §§ 16-18 погоре). 

 (б) Значењето на зборовите „под нивна надлежност“ 

59. Во врска со „основното значење“ на релевантиот поим во член 1 од 
Конвенцијата, Судот е задоволен дека, од гледна точка на меѓународното 
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јавно право, надлежноста на држава, пред сè, е територијална. Иако 
меѓународното право не исклучува екстратериторијално спроведување 
надлежност на држава, предложените основи за таква надлежност 
(вклучувајќи националност, знаме, дипломатски и конзуларни односи, 
дејство, заштита, пасивен персоналитет и универзалност) се, во принцип, 
дефинирани и ограничени со суверените територијални права на другите 
релевантни држави (Mann,“The Doctrine of Jurisdiction in International Law”, 
RdC, 1964, Vol. 1; Mann, “The Doctrine of Jurisdiction in International Law, Twenty 
Years Later”, RdC, 1984, Vol. 1; Bernhardt,  Encyclopaedia of Public International 
Law, Edition 1997, Vol. 3, стр. 55-59 “Jurisdiction of States” и Edition 1995, Vol. 2, 
стр. 337-343 “Extra-territorial Effects of Administrative, Judicial and Legislative 
Acts”; Oppenheim’s International Law, 9th Edition 1992 (Jennings and Watts), 
Vol. 1, § 137; P.M. Dupuy, Droit International Public, 4th Edition 1998, стр. 61; и 
Brownlie, Principles of International Law, 5th Edition 1998, стр. 287, 301 и 312-
314).

60. Следствено на тоа, на пример, надлежноста на држава да спроведе 
јурисдикција над своите државјани во странство е подредена на 
територијалната надлежност на таа држава и на други држави (Higgins, 
Problems and Process (1994), на стр. 73; и Nguyen Quoc Dinh, Droit International 
Public, 6th Edition 1999 (Daillier and Pellet), стр. 500). Исто така, држава не 
смее фактички да спроведува надлежност на територијата на друга држава 
без нејзина согласност, покана или премолчана согласност, освен ако 
првата држава не е окупаторска држава, во кој случај може да е основано 
да се спроведе надлежност на таа територија, барем во одредени аспекти 
(Bernhardt, cited above, Vol. 3 на стр. 59 и Vol. 2 на стр. 338-340; Oppenheim, 
цитирано погоре, во § 137; P.M. Dupuy, цитирано погоре, на стр. 64-65; 
Brownlie, цитирано погоре, на стр. 313; Cassese, International Law, 2001, 
стр. 89; и, од неодамна, the “Report on the Preferential Treatment of National 
Minorities by their Kin-States” усвоен од Венециската комисија на нејзината 
48. пленарна седница, Венеција, 19-20 октомври 2001). 

61. Според тоа, Судот е на став дека член 1 од Конвенцијата мора да се земе 
предвид за да се посочи овој основен и во суштина територијален концепт 
за надлежност, а останатите основи за надлежност се исклучителни и 
бараат посебна оправданост во одредени околности во секој одделен 
случај (види, mutatis mutandis и генерално, Select Committee of Experts on 
Extraterritorial Criminal Jurisdiction, European Committee on Crime Problems, 
Council of Europe, “Extraterritorial Criminal Jurisdiction”, Report објавен во 
1990, на стр. 8-30). 

62. Судот смета дека праксата на државите во врска со примената на 
Конвенцијата, од нејзиното ратификување, посочува на отсуство на 
секакво прифаќање од страна на договорните држави на нивната 
екстратериторијална одговорност во контекст сличен на конкретниот 
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случај. Иако постојат голем број воени мисии во кои се вклучени договорните 
држави кои дејствувале екстратериторијално откако ја ратификувале 
Конвенцијата (inter alia, во Заливот, во Босна и Херцеговина и во СРЈ), ниту 
една држава не изразила став дека нејзините екстратериторијални акции 
вклучувале спроведување надлежност во рамките на значењето на член 
1 од Конвенцијата на тој начин правејќи отстапувања во согласност со 
член 15 од Конвенцијата. Постојните отстапувања ги направиле Турција 
и Обединетото Кралство  во врска со одредени внатрешни конфликти (во 
Југоисточна Турција и Северна Ирска соодветно) и Судот не наоѓа никаква 
основа на која би го прифатил предлогот на апликантите дека член 15 
генерално ги опфаќа сите ситуации на „војна“ и “општа опасност“, без 
разлика дали се случуваат на или надвор од територијата на договорната 
држава. Член 15 треба да се сфати во рамките од ограничувањето на 
„надлежност“ наведено во член 1 од Конвенцијата.  

63. На крај, Судот гледа јасна потврда на овој во суштина територијален 
концепт за надлежност во travaux préparatoires, која покажува дека 
Меѓувладинот комитет на експерти ги заменил зборовите „сите лица 
кои живеат во рамките на нивна територија“ со упатување на лица „под 
нивна надлежност“ со цел да се прошири примената на Конвенцијата на 
други кои може не живеат, во правна смисла, но сепак се на територијата 
на договорните држави (§ 19 погоре).

64. Точно е дека концептот за тоа дека Конвенцијата е жив инструмент кој 
мора да се толкува во контекст на денешните услови е цврсто втемелен 
во судската пракса. Судот го применува тој пристап не само на основните 
одредби од Конвенцијата (на пример, пресудата за Soering цитирана 
погоре во § 102; пресудата за случајот Dudgeon v. the United Kingdom од 
22 октомври 1981, Серија  A бр. 45; пресудата за случајот X, Y and Z v. the 
United Kingdom од 22  април 1997, Reports 1997-II; V. v. the United Kingdom 
[GC], бр. 24888/94, § 72, ECHR 1999-IX; и Matthews v. the United Kingdom 
[GC], бр. 24833/94, § 39, ECHR 1999-I), туку што е поважно на неговото 
толкување на поранешните членови 25 и 46 во врска со признавањето од 
страна на договорната држава на надлежноста на органите предвидени 
со Конвенцијата (горенаведената пресуда за Loizidou (прелиминарни 
приговори), во § 71). Судот заклучи во втората пресуда дека претходните 
членови 25 и 46 од Конвенцијата не може да се толкуваат единствено 
во согласност со намерите на нивните автори изразени пред повеќе 
од четириесет години поради тоа што, дури и да е утврдено дека 
ограничувањата за кои станува збор се сметале за дозволиви според 
членовите 25 и 46 кога Конвенцијата била усвоена од малцинсвото на 
тогашните договорни страни, таков доказ „не може да биде пресуден“. 

65. Како и да е, опфатот на член 1, за кој станува збор во конкретниот случај, 
го утврдува самиот опфат на постојните обврски на договорните страни 
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и, како таков, и опфатот и доменот на целиот систем за заштита на 
човекови права предвиден со Конвенцијата во однос на прашањето, за 
што се разговараше во случајот на Loizidou (прелиминарни приговори), за 
надлежноста на органите предвидени со Конвенцијата да разгледуваат 
случај. Во секој случај, извадоците од travaux préparatoires детално 
опишани погоре претставуваат јасна индикација на наменетото значење 
на член 1 од Конвенцијата што не може да се занемари. Судот би истакнал 
дека не е толкувањето на член 1 „единствено“ во согласност со travaux 
préparatoires или тоа дека travaux „е пресудна“; туку овој подготвителен 
материјал претставува јасен потврден доказ за основното значење на 
член 1 од Конвенцијата како што е веќе идентификувано од страна на 
Судот (член 32 од Виенската конвенција од 1969). 

66. Следствено на тоа, и како што навел Судот во случајот за Soering:

 „Со член 1 се утврдува ограничување, особено територијално, на доменот 
на Конвенцијата. Особено, обврската преземена од договорната држава 
е ограничена на ’признавање‘ (‘reconnaître’ во францускиот текст) на 
набројаните права и слободи на лица под нејзина ’надлежност‘. Понатаму, 
со Конвенцијата не се регулираат акции на државите кои не се страни на 
Конвенцијата, ниту, пак, со неа се претпоставува дека таа е средство со кое 
се бара од договорните држави да ги воведат стандардите предвидени со 
Конвенцијата врз други држави.“ 

(в) Екстратериторијални акции признаени дека претставуваат спрове-
дување надлежност 

67. Придржувајќи се главно на територијалниот концепт за надлежност, 
Судот прифатил, само во исклучителни случаи, дека акции на договорните 
држави кои се извршени, или кои генерираат ефекти, надвор од нивните 
територии може да претставуваат спроведување надлежност од нив во 
рамките на значењето на член 1 од Конвенцијата.

68. Во судската пракса на Судот се прави повикување, како пример за 
надлежност „која не е ограничена на националната територија“ на 
тужената држава (пресудата за Loizidou (прелиминарни приговори) во § 62), 
на ситуации кога екстрадикцијата или протерувањето на лице од страна 
на договорната држава може да покрене прашање според член 2 и(или) 
член 3 (или, во исклучителни случаи, според член 5 и член 6), и, на тој 
начин, може да повлече одговорност на таа држава според Конвенцијата 
(горенаведениот случај на Soering, во § 91, пресудата за случајот Cruz Varas 
and Others v. Sweden од 20 март 1991, Серија A бр. 201, §§ 69 и 70, и пресудата 
за случајот Vilvarajah and Others v. the United Kingdom од 30 октомври 1991, 
Серија A бр. 215, § 103). 
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 Меѓутоа, Судот констатира дека таа одговорност настанала во такви 
случаи со акција на тужената држава во врска со лице додека тој или таа 
е на нејзина територија, јасно под нејзина надлежност, и дека таквите 
случаи не го земаат предвид фактичкото спроведување надлежност или 
јурисдикција на држава во странство (види, исто така, пресуда за Al-Adsani 
во § 39).

69. Исто така, друг пример посочен во став 62 во пресудата за Loizidou 
(прелиминарни приговори) беше случајот на Drozd и Janousek во кој, 
цитирајќи бројни одлуки за допуштеност од страна на Комисијата, Судот 
прифатил дека договорните страни (Франција и Шпанија) би можеле, во 
принцип, да бидат одговорни поради акти на нивните власти (судии) кои 
генерирале ефекти или биле извршени надвор од нивните територии 
(горенаведената пресуда за Drozd and Janousek, во § 91). Во тој случај, 
оспорените акти не може, во околностите, да им се припишат на тужените 
држави, бидејќи судиите за кои станува збор не постапувале во нивно 
својство како француски или шпански судии и бидејќи судовите во Андора 
фукнционирале независно од тужените држави.

70.   Покрај тоа, во таа прва пресуда за Loizidou (прелиминарни приговори), 
Судот констатирал дека, имајќи ги предвид целта и намената на 
Конвенцијата, договорната страна можела да се смета за одговорна кога, 
како резултат на воено дејство (законско или незаконско), таа извршила 
ефикасна контрола во област надвор од нејзината територија. Обврската 
да се признаат, во таква област, правата и слободите предвидени со 
Конвенцијата се утврдило дека произлегува од фактот за таквата контрола 
без разлика дали таа била извршена директно, преку вооружените сили 
на договорната држава, или преку локална администрација на пониско 
ниво.  Судот заклучил дека актите на кои се жалеле апликантот можело 
да потпаднат под турска надлежност во рамките на значењето на член 1 
од Конвенцијата.  

Во врска со основаноста, Судот констатирал дека не е потребно да се утврди 
дали Турција фактички извршила детална контрола врз политиките и 
акциите на властите на “Турска Република Северен Кипар” („ТРСК“). Од 
големиот број трупи ангажирани во активна служба на Северен Кипар 
очигледно е дека војската на Турција извршила „ефикасна целосна контрола 
над тој дел од островот“. Таквата контрола, според релевантниот тест и под 
околностите на случајот, се утврди дека повлекува одговорност на Турција 
за политиките и акциите на „ТРСК“. Судот заклучил дека оние под влијание 
на таквите политики или акции, според тоа, потпаднале под „надлежноста“ 
на Турција за целите на член 1 од Конвенцијата. Според тоа, се утврдило 
дека обврската на Турција да ги признае правата и слободите утврдени во 
Конвенцијата се проширила на Северен Кипар. Во својата последователна 
пресуда за случајот Cyprus v. Turkey (цитирана погоре), Судот додал дека поради 
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тоа што Турција имала таква „ефикасна контрола“, нејзината одговорност не 
би можела да се ограничи на актите на нејзините застапници таму, туку таа 
била предизвикана со актите на локалната администрација која опстојала 
како резултат на турската поддршка. „Надлежноста“ на Турција според член 
1, според тоа, се сметаше дека е проширена со цел да ја признае целата низа 
основни права предвидени со Конвенцијата во Северен Кипар.

71. Сè на сè, судската пракса на Судот покажува дека тој признава спроведување 
екстратериторијална надлежност од страна на договорната држава во 
исклучителни случаи: тој постапува така кога тужената држава, преку 
ефикасна контрола на релевантната територија и нејзините жители во 
странство како последица на воена окупациија или преку согласност, 
покана или премолчана согласност на владата на таа територија, ги 
спроведува сите или некои јавни овластувања кои вообичаено го 
спроведува таа влада. 

72. Во согласност со овој пристап, Судот неодамна констатира дека учество 
на држава во одбрана на постапки против неа во друга држава не се 
смета како спроведување екстратериторијална надлежност (McElhinney v. 
Ireland and the United Kingdom (dec.), бр. 31253/96, стр. 7, 9 февруари 2000, 
необјавена). Судот истакнал: 

 „Што се однесува до претставките на апликантот според член 6 ... за 
ставот на владата на Обединетото Кралство во постапките против Ирска, 
Судот не смета дека е потребно да го разгледа, во извадокот, прашањето 
за тоа дали акциите на влада како парничар пред судовите на друга 
договорна држава може да повлечат одговорност според член 6 ... Судот 
смета дека, во конкретните околности на случајот, фактот дека владата 
на Обединетото Кралство го бранела суверениот имунитет пред ирските 
судови, кога апликантот одлучил да тужи, не е доволен за тој да потпадне 
под надлежност на Обединетото Кралство во рамките на значењето на 
член 1 од Конвенцијата.“

73. Исто така, Судот укажува дека други признати примери за екстра-
територијално спроведување надлежност од страна на држава вклучуваат 
случаи кои се однесуваат на активностите на нејзините дипломатски или 
конзуларни застапници во странство и во авион или брод регистрирани 
во, или кои летаат/пловат како национален превозник на таа држава. Во 
овие специфични ситуации, меѓународното обичајно право и одредбите 
од договорите го признаваат екстратериторијалното спроведување 
надлежност од страна на релевантната држава. 
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(г) Дали, според тоа, конкретните апликанти може да потпаднат под 
„надлежност“ на тужените држави?

74. Апликантите останаа на тоа дека бомбардирањето на РТС од страна на 
тужените држави претставува уште еден пример за екстратериторијален 
акт, кој може да биде опфатен со концептот за „надлежност“ во член 1 од 
Конвенцијата и, според тоа, тие предлагаат дополнително прецизирање 
на обичното значење на поимот „надлежност“ во член 1 од Конвенцијата. 
Судот мора да биде задоволен дека во конкретниот случај постојат 
подеднакво исти исклучителни околности, кои би можеле да се сметаат 
за екстратериторијално спроведување надлежност од договорна држава. 

75. Како прво, апликантите предлагаат прецизна примена на критериумите 
за „ефикасна контрола“ развиени во случаите за Северен Кипар. Тие тврдат 
дека постојната обврска според член 1 се проширува со цел да се признаат 
правата предвидени со Конвенцијата на начин сразмерен на степенот на 
контрола спроведена во која било дадена екстратериторијална ситуација. 
Владите тврдат дека ова се смета како „причинско-последичен“ концепт 
за надлежност кој не е земен предвид во или не е соодветен на член 1 од 
Конвенцијата. Судот смета дека поднесокот на апликантите е еднаков на 
тврдење дека секој акт, кој може да ѝ се припише на договорната држава, 
влијае негативно, без разлика каде во светот се извршил тој акт или се 
почувствувавале неговите последици, според тоа, потпаѓа под надлежност 
на таа држава за целите на член 1 од Конвенцијата.

Судот се согласува со поднесокот на владите дека текстот во член 1 не 
опфаќа таков пристап за „надлежност“. Како што е познато, апликантите 
прифаќаат дека надлежност, и која било последователна одговорност на 
држава предвидена со Конвенцијата, би била ограничена во околностите 
на извршувањето и последиците од тој конкретен акт. Меѓутоа, Судот е на 
став дека текстот во член 1 не предвидува никаква поддршка за предлогот 
на апликантите дека постојната обврска во член 1 да се признаат „правата и 
слободите дефинирани во Дел I од оваа Конвенција“ може да се подели и да се 
приспособи на конкретните околности на екстратериторијалниот акт за кој 
станува збор и, тој смета дека неговиот став за ова е поткрепен со текстот во 
член 19 од Конвенцијата. Пристапот на апликантите не ја објаснува примената 
на зборовите „под нивна надлежност“ од член 1 и дури оди толку далеку што 
ги прави тие зборови излишни и ги лиши од каква било смисла.  Доколку 
творците на Конвенцијата сметале дека толкувањето на надлежноста треба 
да биде онолку опсежно како што тврделе апликантите, тие можеле да 
усвојат текст ист или сличен на сегашните членови 1 од четирите Женевски 
конвенции од 1949 (види § 25 погоре). Понатаму, концептот за надлежност 
на апликантите ги изденачува прашањата дали поединец потпаѓа под 
надлежноста на договорната држава и дали поединец може да се смета дека 
е жртва на повреда на правата кои се гарантираат со Конвенцијата. Овие се 
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одделни и различни услови за допуштеност, при што секој услов треба да 
биде исполнет според горенаведениот редослед, пред поединец да може да 
се повика на одредбите предвидени со Конвенцијата против договорната 
држава. 

76. Второ, алтернативниот предлог на апликантите е дека ограничениот 
опфат на контролата на воздушниот простор само го стеснува, но не го 
исклучува, опфатот на постојните обврски на тужените држави за заштита 
на апликантите. Судот утврди дека ова во суштина е истиот аргумент како 
нивниот главен предлог и го одбива поради истите причини. 

77. Трето, апликантите даваат дополнителен алтернативен аргумент за 
надлежноста на тужените држави, заснован на споредба со случајот за 
Soering (цитиран погоре). Судот не го смета ова за убедливо, имајќи ги 
предвид основните разлики помеѓу тој случај и конкретниот случај, како 
што е посочено во став 68 погоре.

78. Четврто, Судот смета дека не е потребно да се произнесе за тоа конкретното 
значење да се припише, во различни контексти, на наводно сличните 
одредби за надлежност предвидени со меѓународните инструменти на 
кои се повикуваат апликантите, бидејќи тој не е убеден со конкретните 
поднесоци на апликантите во врска со ова (види § 48 погоре). Тој укажува 
дека член 2 од Американската декларација за правата и обврските 
на човекот од 1948 посочена во горенаведениот Извештај за Coard на 
Интерамериканската комисија за човекови права (§ 23 погоре), не содржи 
никакво изрично ограничување на надлежноста. Исто така, и во врска 
со член 2, § 1, од ПГПП од 1966 (§ 26 погоре), уште во 1950, творците 
несомнено и јасно го ограничиле неговиот територијален опфат и тешко 
е да се сугерира дека признавањето, во исклучителни случаи, од страна на 
Комитетот за човекови права на одредени примери за екстратериторијална 
надлежност (и апликантите даваат само еден пример) ја истиснува, на 
кој било начин, територијалната надлежност недвосмислено доделена 
со тој член од ПГПП од 1966 или го објаснува прецизното значење на 
„надлежност“ во член 1 од неговите Факултативни протоколи од 1966 
(§ 27 погоре). Иако текстот во член 1 од Американската конвенција за 
човекови права од 1978 (§ 24 погоре) содржи услов за надлежност сличен 
на оној во член 1 од Европската конвенција, апликантите не посочиле 
пред Судот никаква релевантна судска пракса за таа одредба.

79. Петто и општо земено, апликантите остануваат на тоа дека секое 
неприфаќање оти потпаѓаат под надлежност на тужените држави 
би ја оневозможило ordre public целта на Конвенцијата и би оставило 
значителна правна празнина во системот за заштита на човекови права 
предвиден со Конвенцијата. 
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80. Обврската на судот, во врска со ова, е да го има предвид посебниот 
карактер на Конвенцијата како уставен инструмент на европскиот јавен 
ред за заштита на човечките суштества и нејзината улога, како што е 
предвидено во член 19 од Конвенцијата, е да обезбеди почитување на 
обврските преземени од договорните  страни (горенаведената пресуда 
за Loizidou (прелиминарни приговори), во § 93). Според тоа, тешко е да 
се тврди дека неприфаќање на екстратериторијалната надлежност на 
тужените држави би довело до неисполнување на ordre public целта на 
Конвенцијата, која ја нагласува исклучително регионалната важност на 
системот предвиден со Конвенцијата, или на член 19 од Конвенцијата кој 
не се однесува конкретно на територијалниот опфат на тој систем. Точно 
е дека, во својата горенаведена пресуда за случајот Cyprus v. Turkey (во § 
78), Судот беше свесен за потребата да се избегне „значителна правна 
празнина во системот за заштита на човекови права“ во Северен Кипар. 
Меѓутоа, и како што посочија владите, коментарот се однесуваше на 
потполно различна ситуација од моменталната:  жителите на Северен 
Кипар би биле изземени од придобивките на заштитните мерки и на 
системот предвидени со Конвенцијата кои тие претходно ги уживале 
преку „ефикасната контрола“ на територијата од страна на Турција и преку 
неможноста на кипарската влада, како договорна држава, да ги исполни 
обврските кои ги презела според Конвенцијата.  Накратко, Конвенцијата 
е мултилатерален договор кој, во зависност од член 56 од Конвенцијата , 
има исклучиво регионална важност и се однесува особено на правниот 
простор (espace juridique) на договорните држави. СРЈ очигледно не 
влегува во тој правен простор. Конвенцијата не беше дизајнирана да се 
применува ширум светот, дури и во врска со однесувањето на договорните 
држави. Соодветно на тоа, досега Судот во желбата да се избегне пропуст 
или правна празнина во заштитата на човекови права се потпираше на 
воспоставување надлежност само кога територијата за која станува збор 
беше онаа која, доколку не постоеја специфичните околности, вообичаено 
би била опфатена со Конвенцијата.

81. На крај, апликантите се повикаа особено на одлуките на Судот за 
допуштеност во горенаведените случаи на Issa и Öcalan. Точно е дека 
Судот ги прогласил и двата случаи за допуштени и дека тие вклучуваат 
одредени претставки за наводните акции од страна на турските 
застапници надвор од територијата на Турција. Меѓутоа, во ниту еден од 
случаите тужените влади не го покренаа прашањето за надлежност, ниту, 
пак, тоа прашање беше наведено во одлуките за допуштеност и во секој 
случај требаше да се одлучи за основаноста на тие случаи. Слично, немаше 
приговор за надлежноста во одлуката за недопуштеност на случајот за 
Xhavara на кој апликантите, исто така, се повикаа (цитиран погоре); во 
секој случај, апликантите не го оспорија доказот на владите за заедничка 
надлежноста помеѓу Албанија и Италија со претходна писмена согласност. 
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Случајот за Ilascu, исто така, посочен од апликантите и цитиран погоре, 
се однесува на тврдењата дека руските сили контролираат дел од 
територијата на Молдавија, прашање за кое треба да се донесе конечна 
одлука според основаноста на тој случај. Следствено на тоа, овие случаи не 
обезбедуваат никаква поддршка за толувањето од страна на апликантите 
на надлежноста на договорните држави во рамките на значењето на член 
1 од Конвенцијата.

4. Заклучок на Судот

82. Според тоа, Судот не е убеден дека имало каква било поврзаност на основа 
на надлежноста помеѓу лицата кои биле жртви на обжалената акција и 
тужените држави. Следствено на тоа, тој не смета дека апликантите и 
нивните починати роднини можеле да потпаднат под надлежноста на 
тужените држави врз основа на екстратериторијалната акција за која 
станува збор. 

Б. Преостанати прашања поврзани со допуштеност 

83. Во контекст на горенаведениот заклучок, Судот смета дека не е потребно 
да ги разгледува преостанатите поднесоци на странките за допуштеноста 
на апликацијата. 

 Тие прашања ја вклучуваат наводната одделна одговорност на тужените 
држави за акт извршен од меѓународна организација на која тие се 
членки, дали апликантите ги исцрпиле ефикасните правни лекови кои 
им се достапни во рамките на значењето на член 35, § 1, од Конвенцијата 
и дали Судот бил надлежен да го разгледува случајот, имајќи ги предвид 
принципите утврдени со горенаведената пресуда врз основа на принципот 
на монетарно злато на МСП. 

В. Резиме и заклучок

84. Следствено на тоа, Судот заклучува дека оспорената акција на тужените 
држави не повлекува нивна одговорност предвидена со Конвенцијата 
и дека, според тоа не е потребно да разгледува други прашања за 
допуштеност покренати од странките. 

85. Оттука, апликацијата треба да се прогласил за неусогласена со одредбите 
од Конвенцијата и, како таква, за недопуштена во согласност со член 35, §§ 
3 и 4 од Конвенцијата.

Поради горенаведените причини, Судот едногласно ја прогласи апликацијата 
за недопуштена.

Paul M , секретар                                                Luzius , претседател
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3. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

SAADI против ИТАЛИЈА

(Жалба бр. 37201/06)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 28 февруари 2008 година

Во случајот на Саади против Италија,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи во Големиот судски совет, 
составен од:

  г.Jean-Paul Costa, претседател,
 г.Christos Rozakis,
 г.Nicolas Bratza,
 г.Boštjan M. Zupančič,
 г. Peer Lorenzen,
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г.Loukis Loucaides,
 г. Corneliu Bîrsan,
 г-ѓа Nina Vajić,
 г. Vladimiro Zagrebelsky,
 г-ѓа Alvina Gyulumyan,
 г. Khanlar Hajiyev,
 г.Dean Spielmann,
 г. Egbert Myjer,
 г. Sverre Erik Jebens,
 г-ѓа Ineta Ziemele,
 г-ѓа Isabelle Berro-Lefèvre, судии,
и г. В.Бергер (V. B ), секретар,

расправајќи на затворена седница на 11 јули 2007 и на 23 јануари 2008, ја 
донесе следнава пресуда, која беше усвоена на последниот наведен датум:
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ПОСТАПКА

1. За случајот потекнува од жалба (бр. 37201/06) против Република Италија, 
поднесена до Судот согласно со член 34 од Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основни слободи („Конвенција°) од страна на 
државјанин на Тунис, г. Насим Саади („апликант°), на 14 септември 2006 
година.

2.  Апликантот беше застапуван од страна на г. С. Клементи и г. Б. Манара, 
адвокати со своја пракса во Милано. Владата на Италија  („Владата°) ја 
застапуваше застапникот, г. И.М.Брагуглиа, и заменикот на застапникот, г. 
Н.Летиери.

3. Апликантот тврдеше дека спроведувањето на одлуката за негово 
депортирање во Тунис ќе го изложи на ризик да подлежи на третман кој 
е спротивен на член 3 од Конвенцијата и на флагрантно одрекнување 
на правдата (член 6 од Конвенцијата). Покрај тоа, со дадената мерка ќе 
се повреди неговото право за почитување на неговиот семеен живот 
(член 8 од Конвенцијата) и дека одлуката е донесена без почитување на 
процедуралната заштита, која е утврдена со член 1 од Протоколот бр. 7.

4. Жалбата беше распределена на Третата седница на Судот (правило 52 
§ 1 од Правилникот на Судот). На 16 октомври 2006, претседателот на 
тој оддел одлучи да ја извести владата за таа жалба. Во смисла на член 
29 § 3 од Конвенцијата, беше одлучено дека допуштеноста и основаноста 
на жалбата ќе се разгледуваат заедно и дека на случајот ќе му се даде 
приоритет (правило 41).

5. На 29 март 2007 Судот на третата седница, во состав од следниве судии: 
Boštjan M. Zupančič, Corneliu Bîrsan, Vladimiro Zagrebelsky, Alvina Gyulumyan, 
Egbert Myjer, Ineta Ziemele и Isabelle Berro-Lefèvre, како и Santiago Quesada, 
секретар на одделот, ја предадоа јурисдикцијата на Големиот судски совет, 
и притоа ниедна од страните не се спротивстави на таквото предавање 
(член 30 од Конвенцијата и правило 72).

6. Составот на Големиот судски совет беше одреден согласно со одредбите од 
член 27 §§ 2 иd 3 од Конвенцијата и правило 24 од Правилникот на Судот.

7. Апликантот и владата поднесоа писмени поднесоци во однос на 
основаноста и околностите на тужбата. Странките поднесоа писмен 
одговор на поднесоците на секоја од страните. Покрај тоа, забелешки од 
трета страна беа добиени од Владата на Обединетото Кралство, која го 
искористи своето право да интервенира (член 36 § 2 од Конвенцијата и 
правило 44 § 2).

8.  Јавното сослушување се одржа во зградата за човекови права, во Стразбур 
на 11 јули 2007 (правило 59 § 3).



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 87

Пред Судот се појавија:

(a)  за Владата
г. N. L , службеник во државната правна служба,
    Mинистерство за надворешни работи, заменик-застапник,
г-ѓа  E. M , виш административе н сужбеник, 
г. A. B , виш полициски службеник,
г. C. G , заменик на шефот на полицијата, советници;

(б)  за апликантот
г. S. C , адвокат, адвокат;

(в)  за Владата на Обединетото Кралство
г. D. W , застапник,
г. J. S , адвокат, адвокат,
г. S. B -R , Министерство за внатрешни 
г-ѓа  A. F , Министерство за правда, 
г. E. A , Mинистерство за правда, советници.

Судот ги сослуша обраќањата на г. Клементи, г. Летиери и г. Свифт, и нивните 
одговори на прашањата поставени од страна на судиите.

ФАКТИ

I   ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

9.   Апликантот е роден во 1974 година и живее во Милано.

10. Апликантот, кој влегол во Италија во неодреден временски период помеѓу 
1996 и 1999 година, поседува дозвола за престој поради „семејни причини° 
издадена од полициските служби во Болоња (questura) на 29 декември 
2001 година. Важноста на оваа дозвола требала да истече на 11 октомври 
2002 година.

A.  Кривични постапки против апликантот во Италија и во Тунис

11. На 9 октомври 2002 година апликантот бил уапсен под сомнение за 
вклученост во меѓународен тероризам (член 270 од Кривичниот закон), 
покрај другите прекршоци, и ставен во притвор пред судење. Тој и 
петмина други последователно биле ставени во притвор пред судењето 
во Миланскиот истражен суд.

12. Биле поднесени четири обвиненија против апликантот. Првото обвинение 
било за заговор за извршување на насилнички дела (вклучително и 
напади со експлозивни уреди) во други држави освен Италија со цел 
да се шири терор. Наводните тврдења се дека помеѓу декември 2001 
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и септември 2002 година, апликантот бил еден од организаторите и 
водачите на заговорот, ја зацртал нивната идеолошка доктрина, и ги 
давал потребните наредби за да се остварат нејзините цели. Второто 
обвинение се однесува на фалсификување на „голем број на документи, 
како што се пасоши, возачки дозволи и дозволи за престој°. Апликантот, 
исто така, бил обвинет за примање на украдени предмети, и за обид за 
олеснување и помагање при влез на непознат број на странски државјани 
на италијанска територија со повреда на законодавството за имиграции.

13. На неговото судење, обвинителството побарало на апликантот да му биде 
изречена казна затвор во времетраење од тринаесет години. Адвокатот на 
апликантот побарал од истражниот суд да го ослободи неговиот клиент од 
обвинението за меѓународен тероризам и судот да одлучи по останатите 
обвиненија со своето дискреционо право.

14. Со пресудата од 9 мај 2005 година, Миланскиот истражен суд ја изменил 
законската класификација на првото обвинение. Судот бил на мислење 
дека делата за кои тој се обвинува не претставуваат меѓународен 
тероризам, туку криминален заговор. На апликантот му била изречена 
казна затвор во времетраење од четири години и шест месеци за тој 
прекршок, за фалсификување и за примање на украдени предмети. Судот 
го ослободил апликантот од обвинението за олеснување и помагање на 
незаконсите имиграции, одлучувајќи дека делата за кои тој се обвинува, 
всушност, не биле извршени.

15. Како втора казна, истражниот суд му забранил на апликантот да врши 
јавна служба во период од пет години и наредил дека по отслужувањето 
на казната тој морал да биде депортиран.

16. Во причините за таквата пресуда, која била содржана на 331 страница, 
истражниот суд забележал дека доказите кои се употребени против 
апликантот вклучуваат пресретнување на телефонски и радио комуни-
кации, изјави од сведок и бројни лажни документи кои биле одземени. 
Доколку сето тоа биде заедно разгледано, доказите докажуваат дека 
апликан тот бил вклучен во заговор за прием и факсификување на 
укра дени документи, дејност преку која тој обезбедувал средства за 
издржување. Од друга страна, не било утврдено дали дадените документи 
биле користени од страна на лица во чие име тие биле фалсификувани за 
да влезат на италијанска територија на незаконски начин.

17. Во однос на обвинението за меѓународен туризам, истражниот суд прво 
забележал дека заговорот по својот карактер бил „терористички°, чија 
цел била да се извршат насилни дејствија против граѓани или лица кои не 
учествуваат активно во вооружен конфликт, со намера да се шири терор 
или да се обврзе владата или меѓународната организација да изврши или 
да се воздржи од извршување на некакво дело, или каде мотивот бил од 
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политичка, идеолошка или верска природа. Во овој случај не се знае дали 
делата на насилство кои апликантот и неговите придружници планирале 
да ги извршат, според поднесоците од обвинението, требало да бидат дел 
од вооружен конфликт или не.

18. Покрај тоа, со доказите кои биле собрани во текот на истрагата и судењето 
не можело да се докаже дали надвор од разумното сомнение обвинетиот 
почнал да го применува нивниот план за вршење на насилнички дела, или, 
пак, дека тие обезбедувале логистичка и финансиска поддршка на други 
лица или организации кои имале терористички цели. Особено што не биле 
обезбедени такви докази преку телефонско и радиопресретнување. Со нив 
само се докажало дека апликантот и неговите придружници имале врски 
со лица и организации кои припаѓале на исламските фундаменталистички 
кругови, дека тие биле непријателски настроени кон „неверниците° 
(и особено кон оние кои биле присутни на територии кои се сметале за 
муслимански), и дека нивниот рационален свет го сочинувале „браќа° кои 
се обединети преку идентични верски и идеолошки верувања.

19. Употребувајќи шифриран јазик, обвинетите и нивните известувачи 
постојано споменувале „фудбалски натпревар°, со намера да ја закајнат 
својата верба во Бога. За истражниот суд било сосема очигледно дека тоа 
не било упатување на некој спортски настан, туку на акција во која се 
применуваат принципите на најрадикалните форми на исламот. Меѓутоа, 
не постоела можност да се потврди на која конкретна „акција° се мислело 
или каде било планирано тоа да се случи.

20. Освен тоа, апликантот го напуштил Милано на 17 јануари 2002 година  и, 
по запирањето во Амстердам, го продолжил патот кон Иран, од каде што 
се вратил во Италија на 14 февруари 2002 година. Тој, исто така, зборувал 
за „лидерот на браќата° кој се наоѓал во Иран. Некои членови од групата 
на која ѝ припаѓал апликантот имале патувано во „кампови за обука° во 
Авганистан и набавувале оружје, експлозиви и опрема за набљудување 
и видеоснимање. Во станот на апликантот и на неговите придружници, 
кои исто така биле обвинети, полицијата одземала пропаганда за џихад 
– или света војна – во име на исламот. Покрај тоа, во телефонските 
повици до членовите на неговото семејство во Тунис, кои ги направил од 
местото каде што тој бил во притвор во Италија, апликантот упатувал на 
„мачеништвото° на неговиот брат Фадал Саади; во останатите разговори 
тој ја спомувал својата намера да учествува во света војна.

21. Меѓутоа, не биле пронајдени други докази со кои може да се докаже 
постоењето и намерата за терористичко организирање. Особено што 
не постојат докази дека апликантот и неговите придружници имале 
одлучено да ја канализираат својата фундаменталистичка вера во 
насилно дејствување кое е опфатено со дефиницијата на терористички 
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чин. Нивната желба да се приклучат на џихад и да ги елиминираат 
непријателите на Исламот може добро да се задоволи преку чин на 
војна во контекст на вооружен конфликт, т.е. дела кои не се опфатени со 
концептот на „тероризам°. Не било утврдено дали братот на апликантот 
навистина починал во самоубиствен бомбашки напад или дали тој настан 
бил „фудбалскиот натпревар° на кој обвинетите постојано упатувале.

22. Апликантот и обвинителството поднеле жалба. Апликантот побарал 
да биде ослободен од сите обвиненија, додека, пак, обвинителството 
сакало да го осуди за меѓународен тероризам, и исто така за олеснување и 
помагање на незаконски имиграции.

23. 48.  Во жалбата на обвинителството било поднесено дека согласно со 
судската пракса на апелациониот суд, составните елементи на кривичното 
дело за меѓународен тероризам биле претставени, и иако не се случило дело 
на насилство, доволно било постоењето на план за извршување на такво 
дело. Покрај тоа, едно дело може да биде терористичко по природа доколку 
имало намери да биде спроведено во контекст на вооружен конфликт, 
под услов дека сторителите не биле членови на „вооружените сили на 
државата° или на „востаничка група°. Во овој случај, од документите за 
предметот очигледно е дека апликантот и неговите придружници за себе 
и за останатите набавиле фалсификувани документи, оружје, експлозиви 
и пари за да извршат насилни дејствија, со намера да ги афирмираат 
идеолошките вредности на фундаменталистичкиот ислам. Покрај тоа, 
обвинетиот одржувал контакти со лица и организации кои припаѓаат 
во сферата на меѓународниот тероризам, и планирал насилнички и 
незаконски дејствија, кои требало да се извршат во октомври 2002 
година, како дел од „светата војна° и во друга земја, а не Италија. Планот за 
спроведување бил спречен само поради апсењето на обвинетиот. Покрај 
тоа, во тој момент завршил вооружениот конфликт во Авганистан, а во 
Ирак сè уште не бил започнат.

24. Обвинителството, исто така, се произнело дека братот на апликантот, 
г. Фадал Саади, бил во притвор во Иран; апликантот го посетил таму или во 
јануари или во февруари 2002 година. По неговото ослободување, г. Фадал 
Саади се населил во Франција и останал во контакт со апликантот. Тој потоа 
починал во самоубиствен бомбашки напад, факт кој претставувал извор 
на гордост кај апликантот и кај останатите членови на неговото семејство. 
Тоа било откриено преку содржината на телефонските разговори кои 
биле прислушувани во затворот каде што бил задржан апликантот.

25. На крајот, обвинителството побарало дозвола да се подготват нови 
докази, имено писма и изјави од лице кое е осомничено за терористички 
активности и снимки кои се пренесувале преку радиоприемник од 
внатрешноста на џамијата во Милано.
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26. На 13 март 2006 година Миланскиот апелационен суд побарал од Уставниот 
суд да одлучи за уставноста на член 593 § 2 од Законот за кривична постапка 
(„ЗКП°). Според измените во Законот бр. 46 од 20 февруари 2006, со таа 
одредба се дозволувало одбраната и обвинителството да поднесуваат 
жалби против ослободителните пресуди само кога по завршувањето 
на првостепената постапка биле изнесени или пронајдени нови докази. 
Апелациониот суд ја оставил постапката нерешена во очекување на 
одлуката на Уставниот суд.

27. Во пресудата бр. 26 од 6 февруари 2007 година, Уставниот суд ги 
прогласил релевантните одредби од италијанскиот закон за неуставни во 
однос на тоа што не дозволуваат обвинителството да ги обжалува сите 
ослободителни пресуди, и бидејќи според нив жалбите кои се поднесени 
од страна на обвинителствотот пред влегување во сила на Законот бр. 46 
од 20 февруари 2006 година биле недопуштени. Уставниот суд особено 
забележал дека Законот бр. 46 не обезбедувал одржување на правичен 
баланс кој треба да постои во текот на судењето за кривични дела  во 
однос на правата на одбраната и на обвинителството.

28. Првиот претрес пред Миланскиот апелационен суд бил закажан за 10 
октомври 2007 година.

29. Во меѓувреме, на 11 мај 2005 година, два дена по доставувањето на 
пресудата на Миланскиот истражен суд, воениот суд во Тунис му изрекол 
казна на апликантот во негово отсуство на дваесет години затвор за 
членство во терористичка организација која оперира во странство во 
време на мир, како и за поттикнување на тероризам. Тој, исто така, бил 
лишен од неговите граѓански права и бил ставен под административен 
надзор за период од пет години. Апликантот тврдел дека тој не знаел за 
неговата пресуда, сè додека таа не станала конечна, а пресудата му била 
доставена на неговиот татко на 2 јули 2005 година.

30. Апликантот тврдел дека неговото семејство и неговиот адвокат не биле 
во можност да обезбедат копија од пресудата со која апликантот бил 
обвинет од страна на воениот суд во Тунис. Во писмото од 22 мај 2007 
до претседателот на Тунис и министерот за правда и човекови права 
на Тунис, неговите застапници побарале од судот да им биде испратена 
копија од дадената пресуда. Резултатот од нивното барање не е познат.

Б.  Наредба за депортирање на апликантот и неговите жалби против 
спроведувањето на наредбата и за издавање на дозвола за престој 
и(или) доделување на статус на бегалец

31. На 4 август 2006 година, откако без прекин престојувал во затвор од 9 
октомври 2002, апликантот бил ослободен.
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32. На 8 август 2006 година министерот за внатрешни работи издал наредба 
тој да биде депортиран во Тунис, применувајќи ги одредбите од законската 
одлука бр. 144 од 27 јули 2005 (насловена „итни мерки за спречување на 
меѓународниот тероризам° и подоцна преточени во форма на усвоен закон 
бр. 155 од 31 јули 2005). Тој  напоменува дека „очигледно е од документите 
во досието° дека апликантот имал „активна улога° во организацијата која 
е одговорна за обезбедување на логистичка и финансиска поддршка на 
лицата кои припаѓаат на фундаменталистичките исламистички групи 
во Италија и во странство. Поради тоа, со неговото однесување тој го 
нарушувал јавниот ред и мир и претставувал закана за националната 
безбедност.

33. Министерот јасно укажал дека апликантот не може да се врати во Италија 
освен врз основа на ad hoc овластување од министер.

34.  Апликантот бил одведен во привремен центар за прифаќање (centro di 
permanenza temporanea) во Милано. На 11 август 2006 година наредбата за 
депортирање била потврдена од судијата за прекршоци во Милано.

35. На 11 август 2006 година апликантот побарал политички азил. Тој тврдел 
дека бил осуден од политички причини во негово отсуство во Тунис и 
дека се плаши оти ќе биде изложен на тортура и „политичка и верска 
одмазда°. Со одлука од 16 август 2006 шефот на полициската служба во 
Милано (questore) го прогласил барањето за недопуштено врз основа дека 
апликантот претставувал опасност за националната безбедност.

36. На 6 септември 2006 година директорот на невладината организација, 
Светска организација против тортурата (позната по француската 
скратеница – OMCT),  писмено му се обратил на италијанскиот премиер за 
да му каже дека OMCT е „особено загрижена° за состојбата на апликантот, 
и дека се плаши оти доколку тој биде депортиран во Тунис, повторно ќе 
му се суди за истите прекршоци за кои е обвинет и во Италија. Од OMCT, 
исто така, истакнале дека, согласно со условите пропишани со член од 
Конвенцијата за спречување на тортура и друго сурово, нечовечно и 
деградирачко постапување или казнување на Обединетите нации, „ниедна 
држава-членка нема да врши протерување, враќање или екстрадиција на 
лице во друга држава каде постојат издржани основи да се верува дека 
лицето е во опасност да биде изложено на тортура°.

37. На 12 септември 2006 година  претседателот на друга невладина 
организација, Колектив на туниската заедница во Европа, поднел 
жалба до италијанската влада да „стави крај на својата политика за 
масовно депортирање на имигранти од Тунис [кои се] придржуваат кон 
практикување на својата вера°. Тој тврдел дека италијанските власти 
употребувале нечовечни методи и дека одреден број на одлуки против 
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Тунижани биле засновани на нивното верско убедување. Тој продолжил 
да објаснува дека било „очигледно° оти со пристигнувањето во Тунис 
дадените лица би биле „измачувани и би им биле изречени долготрајни 
казни затвор, за сметка на фактот дека италијанските власти имаат 
погрешни сомненија за нивна вклученост во тероризам°. Името на 
апликантот се појави на листата на лица кои неминовно се изложени на 
ризик од протерување во Тунис, што беше дадено во прилог на писмото од 
12 септември 2006 година.

38. Одлуката на шефот на полициската служба од 16 август 2006 (види 
точка 35 погоре) му беше доставена на апликантот на 14 септември 2006 
година. Апликантот не ја обжалил таа одлука. Меѓутоа, на 12 септември 
2006 година тој подготвил документи, вклучително и писмото од OMCT 
од 6 септември 2006 и извештаите за Тунис од Амнести интернешнл и од 
Министерството за надворешни работи на САД, со барање тие да бидат 
пренесени на локалниот одбор за статус на бегалци. На 15 септември 2006 
полициската служба од Милано усно го информирала апликантот бидејќи 
неговото барање за азил е одбиено, дадената документација не можела да 
биде земена предвид.

39. На 14 септември 2006 година во врска со правилото 39 од Правилникот 
на Судот, апликантот побарал од судот да ја суспендира или да ја поништи 
одлуката за негово депортирање во Тунис. На 15 септември 2006 година 
Судот одлучил да побара од италијанската влада да обезбеди информации, 
во кои особено е опфатено прашањето дали пресудата на апликантот од 
страна на воениот суд во Тунис е конечна, и исто така дали во тунискиот 
закон има правен лек, според кој постои можност за повторно отворање 
на постапката или повторно судење.

40. Одговорот од владата беше добиен во Регистарот на 2 октомври 2006 
година. Според италијанските власти, во случај на изрекување на пресуда 
во отсуство на обвинетиот, според тунискиот закон лицето кое е осудено 
има право на повторно отворање на постапката. Владата особено упатила 
на факсот од 29 септември 2006 од италијанскиот амбасадор во Тунис, 
во кој се наведува дека, според информациите кои се дадени од страна 
на директорот за меѓународна соработка во туниското Министерство за 
правда, пресудата за апликантот не била конечна бидејќи лицето кое е 
осудено во негово отсуство може да ја обжали релевантната пресуда.

41. На 5 октомври 2006 година судот одлучил да го примени правилото 39. 
Тој побарал од владата да го стопира протерувањето на апликантот до 
следно известување.

42. Максималното време кое е дозволено за притвор на апликантот во 
однос на протерувањето истекло на 7 октомври 2006 година и тој бил 
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ослободен на тој датум. Меѓутоа, на 6 октомври 2006 против него била 
издадена друга наредба за негово депортирање. На 7 октомври 2006 оваа 
наредба му била доставена на апликантот, кој потоа повторно бил вратен 
во привремениот центар за прифаќање во Милано. Бидејќи апликантот 
имал изјавено дека во Италија влегол преку Франција, во новата наредба 
за депортирање било наведено дека земјата која ќе го прими е Франција, 
а не Тунис. На 10 октомври 2006 новата наредба за депортирање била 
потврдена од страна на миланскиот судија за прекршоци.

43. На 3 ноември 2006 година апликантот бил ослободен, бидејќи најновите 
информации укажувале дека било невозможно тој да биде депортиран 
во Франција. Истиот ден, Миланскиот апелационен суд издал наредба 
за мерки на претпазливост, кои требало да се спроведат веднаш по 
ослободувањето на апликантот: му било забрането да ја напушти 
територијата на Италија, и требало да се пријавува во полициска станица 
секој понеделник, среда и петок.

44. Во меѓувреме, на 27 септември 2006, апликантот аплицирал за дозвола за 
престој. На 4 декември 2006 година полициските службеници од Милано 
одговориле дека неговата апликација не е дозволена. Било дадено 
објаснување дека дозволата за престој може да се издаде „во интерес 
на правдата° само на барање на судските власти, кога тие сметаат дека 
присуството на странски државјанин во Италија е неопходно за соодветно 
спроведување на истрага за кривично дело. Во секој случај, на апликантот 
му било забрането да ја напушти територијата на Италија и оттаму бил 
обврзан да остане во Италија. Покрај тоа, за да добие дозвола за престој 
било потребно да поседува пасош или сличен документ.

45. Пред судот апликантот тврдел дека туниските власти одбиле да му го 
обноват пасошот, така што биле оневозможени сите негови понатамошни 
заложби да го регулира својот статус.

46. На датум кој не е утврден, апликантот побарал од Регионалниот управен 
суд на Ломбардија („РУC°) да ја стави настрана наредбата за негово 
депортирање од 6 октомври 2006 и да го стопира нејзиното извршување.

47. Во одлуката од 9 ноември 2006 година Ломбардискиот РУС одлучил 
дека нема причина да пресудува за примената на стопирањето на 
извршувањето и издал наредба предметот да биде пренесен на РУС на 
Лацио, со соодветна територијална јурисдикција.

48. Ломбардискиот РУС, покрај другите забелешки, истакнал дека Европскиот 
суд за човекови права веќе издал барање за стопирање на извршувањето 
на наредбата за депортирање и последователно обезбедил  отшетата за 
каква било штета која ќе биде побарана од страна на апликантот.
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49. Според информациите кои му биле дадени на апликантот на 29 мај 2007 
година,  постапката во РУС на Лацио сè уште била нерешена на тој датум.

50. На 18 јануари тој поднел петиција до полициските служби на Милано, 
истакнувајќи дека Европскиот суд за човекови права побарал да се 
стопира извршувањето на неговото депортирање поради  постоење на 
реален ризик дека тој ќе биде предмет на постапување кое е спротивно на 
член 3 од Конвенцијата. Оттаму, тој побарал сослушување пред локалниот 
одбор за статус на бегалци во смисла да му биде доделен политички азил. 
Според информациите кои му биле дадени на апликантот на 11 јули 2007, 
до тој датум немало одговор на неговиот поднесок. Во известувањето од 
20 јули 2007, италијанското Министерство за внатрешни работи наведува 
дека поднесокот од 18 јануари 2007 не може да се смета за ново барање 
на азил или, пак, како приговор на одбивањето од страна на шефот на 
полициската служба во Милано од 16 август 2006 година (види точка 35 
погоре).

В.  Дипломатски гаранции кои Италија ги бара од Тунис

51. На 29 мај 2007 година италијанската амбасада во Тунис испратила 
вербална нота до туниската влада со барање за дипломатски гаранции 
дека доколку апликантот биде депортиран во Тунис тој нема да биде 
изложен на постапување кое е спротивно на член 3 од Конвенцијата и 
дека нема да страда од флагрантно одрекнување на правдата.

52. Вербалната нота, која била напишана на француски јазик, гласи:

„Италијанската амбасада искажувајќи почит кон Министерството за 
надворешни работи и по средбата одржана помеѓу италијанскиот 
амбасадор г. Артуро Оливиери и неговата екселенција министерот 
за правда и човекови права г. Бехир Текари, по повод посетата на 
италијанскиот министер за правда г. Клементе Мастела, на 28 мај 2007, 
има чест да поднесе барање до туниските власти за корисна соработка 
околу позитивниот развој на случувањата за следниот предмет.

На државјанинот на Тунис, Насим Саади, роден во Хаидра (Тунис) на 30 
ноември 1974, му беше врачена наредба за негово депортирање од 
Италија, издадена од Министерството на внатрешни работи на 8  август 
2006.

Откако горенаведената наредба беше издадена, г. Саади поднесе жалба 
пред Европскиот суд за човекови права на 14 септември 2006, со барање 
за добивање на одлука за стопирање на извршувањето на наредбата за 
негово депортирање.
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 Неговата жалба се заснова на аргументот дека откако му било судено во 
негово отсуство, му била изречена пресуда од 20 години казна затвор за 
прекршоци поврзани со тероризам, според пресудата на тунискиот воен 
суд од 11 мај 2005, која му била доставена на таткото на г. Саади на 2 јули 
2005. Поради пресудата, г. Саади тврди дека доколку се спроведе наредбата 
за депортирање тој ќе биде изложен на ризик да биде затворен по неговото 
пристигнување во Тунис, врз основа на неправично судење, и дека ќе биде 
изложен на тортура и нечовечно и деградирачко постапување (во прилог 
е наведена копијата од документот добиен од г. Саади, со кој пресудата му 
била врачена).

За да се соберат сите информации кои се потребни за да се направи процена 
за предметот, Европскиот суд за човекови права побарал од италијанската 
влада да обезбеди копија од пресудата и сакал да утврди дали италијанската 
влада имала намера, пред да го депортира г. Саади, да бара дипломатски 
гаранции од туниската влада.

Имајќи го предвид претходно наведеното, италијанската амбасада, сметајќи 
на сензитивноста на ова прашање за туниските власти, има чест да го 
формулира следново итно барање за гаранции, што подлежи на правно 
исклучително право на државата Тунис, бидејќи тоа е еден неопходен 
формален предуслов за решавање на досега нерешениот предмет:

- доколку информациите, дадени од страна на г. Саади во врска со постоењето 
на пресуда од 11 мај 2005, во која тој бил прогласен за виновен од страна на 
воениот суд на Тунис, се совпаѓаат со вистината, Ве молиме да ни испратите 
копија од наведената пресуда (пред 11 јули 2007, датум на кој ќе се одржи 
претрес пред судот) и да потврдите дека тој има право да поднесе жалба, и 
да му се суди од страна на независен и непристрасен трибунал, согласно со 
постапка во која во целина се испочитувани начелата на правично и јавно 
судење;

- Ве молиме да дадете гаранции дека е неоснован стравот кој е искажан 
од страна на г. Саади дека тој ќе биде подложен на тортура и нечовечно и 
деградирачко постапување по неговото враќање во Тунис;

- Ве молиме да дадете гаранции дека доколку тој биде ставен во затвор 
ќе може да прима посети од неговите адвокати и членовите на неговото 
семејство.

Покрај тоа, италијанската амбасада ќе биде благодарна доколку туниските 
власти  ја информираат за условите на притворот на г. Саади доколку тој биде 
притворен.

Начинот на кој ќе биде решен овој предмет ќе има значителни импликации 
на понатамошната безбедносна политика.
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Информациите кои се споменати погоре, а кои Европскиот суд за човекови 
права ги побара од италијанската влада, се неопходни доколку треба да се 
продолжи со депортирањето.

До одреден степен, овој предмет претставува преседан (во однос на многу 
други нерешени предмети) и – ние сме убедени – дека позитивниот одговор 
од туниските власти ќе го олесни спроведувањето на протерувањата во 
иднина.

Иако сме совршено свесни за деликатната природа на овој предмет, 
италијанската амбасада смета на разбирањето од страна на туниските власти, 
со надеж дека одговорот од нивна страна ќе биде во духот на ефективно 
дејствување против тероризмот, во рамките на пријателските односи помеѓу 
нашите две земји.°

53. Италијанската влада истакнала дека такви гаранции не биле побарани 
никогаш претходно од властите на Тунис.

54. На 4 јули 2007 година Министерството за надворешни работи на Тунис 
испратило вербална нота до италијанската амбасада во Тунис, со следнава 
содржина:

„Министерот за надворешни работи му искажува почит на италијанскиот 
амбасадор во Тунис и упатувајќи на вербалната нота од амбасадорот бр. 2533 
од 2 јули 2007 во врска со Насим Саади, кој моментално е во затвор во Италија, 
има чест да го информира амбасадорот дека владата на Тунис потврдува 
дека е подготвена да го прифати префрлањето во Тунис на Тунижани кои 
се во затвор во странство, откако ќе биде потврден нивниот идентитет, со 
строго почитување на националното законодавство кое е во сила и според 
заштитата која е предвидена со релевантните туниски закони.

Министерот за надворешни работи ја користи можноста уште еднаш на 
италијанскиот амбасадор во Тунис да му ја искаже гаранцијата од највисок 
степен.°

55.Втората вербална нота од 10 јули 2007 гласела вака:

„Министерот за надворешни работи искажувајќи ја својата почит до 
италијанскиот амбасадор во Тунис и, упатувајќи на вербалната нота бр. 2588 
од 5 јули 2007, има чест да му ја потврди содржината на вербалната нота од 
министерството бр. 511 од 4 јули 2007.

Министерот за надворешни работи потврдува дека законите кои се во сила 
во Тунис ги гарантираат и ги штитат правата на затворениците во Тунис и 
им го гарантираат правото на правично судење. Министерот истакнува дека 
Тунис на доброволна основа има пристапено кон сите релевантни договори 
и конвенции.
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Министерот за надворешни работи ја користи можноста уште еднаш на 
италијанскиот амбасадор во Тунис да му ја даде гаранцијата од највисок 
степен.°

Г.  Семејната состојба на апликантот

56. Според апликантот, во Италија тој живее со една државјанка на Италија, 
г-ѓа В., со која се оженил на муслиманска церемонија за стапување во 
брак. Тие имаат осумгодишно дете (родено на 22 јули 1999), државјанин 
на Италија, кое посетува училиште во Италија. Г-ѓа В. е невработена и во 
моментов не прима никаков паричен додаток или помош за семејството. 
Таа страда од одреден тип на исхемија.

57. Според дописот од 10 јули 2007 од Министерството за внатрешни 
работи, на 10 февруари 2007 апликантот стапил во брак со муслиманска 
церемонија со втората сопруга, г-ѓа Г. Иако официјално живее на улица 
Кефалонија, Милано, на адресата на која живее г-ѓа В., апликантот  кажува 
дека е разделен de facto од двете негови сопруги. Од крајот на 2006, тој 
живее на улица Улисе Дини, Милано, во стан кој очигледно го дели со 
други Тунижани.

II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО

A.  Правни лекови против наредбата за депортирање во Италија

58. Наредбата за депортирање е обжалена пред РУС, суд кој има јурисдикција 
да направи преглед на законитоста на која било административна одлука 
и да ја укине доколку не се почитуваат основните права на поединецот 
(види, на пример, Sardinas Albo v. Italy (dec.), бр. 56271/00, EКЧП 2004-I). 
Жалба е доставена до Државниот совет на Италија против одлуката на 
РУС.

59. Во постапката пред РУС стопирањето на извршувањето на 
административната одлука која е обжалена не се врши автоматски,  
но тоа може да се направи доколку е доставено барање (види Sardinas 
Albo, претходно наведена одлука). Меѓутоа, каде – како во предметот на 
апликантот – издадена е наредба за депортирање согласно со условите 
на законската одлука бр. 144 од 2005, жалбите поднесени до РУС или до 
Државниот совет на Италија не можат да го стопираат извршувањето на 
наредбата за депортирање (член 4 §§ 4 и 4bis oд законската одлука).

Б.  Повторно отворање на судската постапка која била спроведена во 
отсуство на обвинетиот во Тунис

60. Во францускиот превод кој е подготвен од страна на владата, релеван-
тни  те одредби од тунискиот Закон за кривична постапка гласат:
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Член 175

„Кога обвинетиот не се појавува пред судот на назначениот датум, и притоа 
бил лично информиран за обврската да го направи тоа, судот ќе постапува 
по пресудата, носејќи одлука која се смета дека ги следи  акузаторните 
постапки. Во слуачите кога обвинетиот не се појавил пред судот, а за тоа добил 
законски уредна покана, иако не бил информиран лично, се подразбира дека 
изрекувањето на пресудата ќе се изврши. Известувањето за пресудата кое 
се подразбира дека ќе се изврши ќе биде дадено од страна на секретарот на 
судот кој ја изрекол пресудата.

Поднесувањето на жалба на пресудата се подразбира дека треба да биде 
направено лично од страна на апликантот или од негов претставник, 
кај секретарот на судот кој ја изрекол пресудата, во рок од десет дена по 
доставувањето на копијата од пресудата за обвинетиот.

Доколку апликантот живее надвор од територијата на Тунис, времето 
дозволено за поднесување на жалба ќе се зголеми за триесет дена.

Жалбата се поднесува или по пат на усна изјава, која притоа формално се 
евидентира, или по пат на поднесување на писмена изјава. Апликантот мора 
да го стави својот потпис; доколку одбива или не е во можност да се потпише, 
тие околности треба да бидат формално евидентирани.

Секретарот веднаш одредува датум за сослушување и за тоа го информира 
апликантот; во сите случаи сослушувањето мора да се одржи во рок од еден 
месец од датумот на поднесување на жалбата.

Апликантот или неговиот претставник ќе ги информираат заинтересираните 
страни, со исклучок на Државниот совет, и тие ќе добијат судска покана 
од страна на судски службеник, најмалку три дена пред датумот на 
сослушувањето, а доколку тоа не биде направено жалбата ќе биде одбиена.°

Член 176

„Кога пресудата не му била доставена лично на обвинетиот или кога од 
документацијата со која се евидентира спроведувањето на пресудата  се 
чини дека обвинетиот немал сознанија за тоа, жалбата ќе биде прифатлива 
до истекот на периодот на ограничување кој е применлив за дадената казна.°

Член 180 (според измените на Законот бр. 2004-43 од 17 април 2000)

„При жалбена постапка, извршувањето на пресудата се одложува. Кога 
станува збор за смртна казна, апликантот престојува во затвор, а казната 
нема да биде спроведена сè додека изречената пресуда не стане конечна.°
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Член 213

„Жалбата нема да се смета за допуштена, освен кога апликантот бил спречен 
да поднесе жалба поради околности кои се надвор од негова или нејзина 
контрола, доколку не била поднесена во рок од десет дена од датумот на 
достава на пресудата која се смета за акузаторна со значење од првиот став 
на член 175, или по истекот на времето кое е дозволено кога се подразбира 
дека пресудата била дадена, или по известување за пресудата кое исто така се 
подразбира дека е извршено.

За Државниот совет и за помошникот на Државниот совет во апелационите 
судови времето кое е дозволено за поднесување на жалба изнесува шеесет 
денови од датумот на доставување на пресудата. Покрај тоа, поради ризик 
од недопуштеност, тие мора да дадат известување за својата жалба во 
тој временски период до обвинетиот или  до кои било други лица за кои е 
утврдено дека се одговорни кон други странки.°

III  МЕЃУНАРОДНИ ТЕКСТОВИ И ДОКУМЕНТИ

A.  Договор за соработка во областа на спречување на криминалот 
потпишан од Италија и Тунис и договор за асоцијација помеѓу Тунис, 
Европската унија и нејзините земји-членки

61.  На 13 декември 2003 година во Тунис Владите на Италија и на  Тунис 
потпишаа договор за спречување на криминалот во кој договорните 
страни се обврзаа на размена на информации (особено во однос на 
активностите на терористичките групи, миграциските движења и 
изработка и користење на фалсификувани документи), и да работат на 
усогласување на нивното домашно законодавство. Членовите 10 и 16 од 
договорот гласат:

Член 10

„Договорните страни, согласно со нивното соодветно национално 
законодавство, се сложуваат дека во соработката за спречување на криминалот, 
како што е предвидено со овој договор, ќе се зафатат со пребарување на лица 
кои ја избегнуваат правдата и кои се одговорни за кривични дела, и дека ќе се 
служат со протерување кога тоа го наложуваат околностите до оној степен до 
кој тоа е компатибилно на примената на одредбите за екстрадиција.°

Член 16

„Овој договор нема дејство на нанесување штета на правата или обврските 
кои произлегуваат од други меѓународни, мултилатерални или билатерални 
договори кои ги имаат склучено договорните страни.°
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62. Исто така, на 17 јули 1995 година во Брисел, Тунис потпиша договор за 
асоцијација со Европската унија и нејзините земји-членки. Договорот 
главно се однесува на соработката во трговскиот и економскиот сектор. 
Со член 2 се обезбедува дека односите помеѓу договорните страни, како 
и одредбите на самиот договор, мора да се засноваат на почитувањето 
на човековите права и демократските принципи, кои претставуваат 
„суштински елемент° на договорот.

Б.  Членови 1, 32 и 33 од Конвенцијата за статусот на бегалците на 
Обединетите нации од 1951 година

63.  Италија е држава потписник на Конвенцијата за статусот на бегалците 
на Обединетите нации од 1951 година. Членовите 1, 32 и 33 од оваа 
Конвенција гласат:

Член 1

„За целите на оваа Конвенција, терминот „бегалец° ќе се применува на кое 
било лице кое... како резултат на основан страв дека ќе биде прогонувано 
поради причини поврзани со расата, религијата, националноста, членувањето 
во одредена општествена група или политичко мислење, е надвор од земјата 
на која е државјанин и не е во можност, или како резултат на тој страв, не сака 
да ја искористи заштитата од таа земја; или кој нема државјанство и е надвор 
од земјата во која претходно имало живеалиште како резултат на таквите 
случувања, не е во можност да, или како резултат на тој страв, не сака да се 
врати таму.°

Член 32

„1. Државите-потписнички нема да протеруваат бегалец кој законски 
престојува на нивната територија, освен протерување врз основа на 
причини кои се однесуваат на националната безбедност или на јавниот 
ред.

2.  Протерувањето на бегалец ќе се врши само поради извршување на одлука 
која била донесена согласно со соодветен законски процес ...°

Член 33

„1.  Ниедна држава-потписник нема да протера или да врати (refouler) бегалец 
на кој било начин на границите на териториите каде неговиот живот или 
слобода ќе бидат загрозени поради неговата раса, религија, националност, 
членство во одредена општествена група или политичко мислење.

2.  Придобивката од оваа одредба, меѓутоа не може да се бара за бегалец за 
кој постојат разумни основи да се смета дека претставува опасност по 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА102

безбедноста на земјата во која е, или кој бил обвинет со конечна пресуда 
за одредено сериозно кривично дело, што претставува опасност за 
заедницата на таа земја.°

В.  Насоки за Комитетот на министри на Советот на Европа

64.  На 11 јули 2002 година, на 804. средба на заменици-министри, Комитетот 
на министри на Советот на Европа усвои насоки за човекови права и 
борба против тероризмот. Точката IV од насоките, насловени „Апсолутна 
забрана на тортурата°, гласи:

„Примената на тортура или нечовечно или деградирачко постапување или 
казнување е апсолутно забрането, во сите околности, и особено во текот на 
апсење, распит и држење во притвор на лице кое е осомничено или осудено за 
терористички активности, независно од природата на тие дела за кои лицето 
е осомничено или за кои лицето било осудено.°

Според точка XII § 2 од овој документ,

„Државата која примила барање за азил е должна да обезбеди дека можното 
враќање („refoulement°) на апликантот во неговата/нејзината земја на 
потекло или во друга земја нема да го/ја изложи на смртна казна, тортура 
или нечовечно или деградирачко постапување или казнување. Истото се 
применува и за протерување.°

Г.  Извештајот на Амнести интернешнл за Тунис

65. Во извештајот кој се однесува на ситуацијата во Тунис во 2006 година, 
Амнести интернешнл забележа дека по значително големиот број на 
неправични судења, на најмалку 12 лица кои се соочувале со обвиненија 
за тероризам им биле изречени долги затворски казни. Известувањето за 
случаите на тортура или лошо постапување продолжувало и понатаму. 
Стотици политички затвореници кои биле осудени по неправични судења 
останале во затвор по повеќе од десет години и нивната здравствена 
состојба се влошувала. Група од 135 затвореници била ослободена 
како резултат на амнестија; тие отслужувале казна затвор повеќе од 14 
години откако биле осудени на неправични судења поради припадност 
на забранетата исламистичка Eннахда. Здравјето на некои од овие 
затвореници било особено лошо, како резултат на суровите затворски 
услови и тортурата која ја претрпеле пред да се одржи судењето.

66.  Во декември 2006 година на југот од Тунис имало пукање помеѓу полицијата 
и наводните членови на Салафистичката група за проповедање и борба. 
Десетици луѓе биле убиени, а биле повредени полициски службеници.

67. Во јуни 2006 година Европскиот парламент повика на средба помеѓу 
Европската унија и Тунис за да се дискутира за состојбата со човековите 
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права во земјата. Во октомври 2006 година Европската унија ја 
критикуваше Владата на Тунис за прекинувањето на меѓународната 
конференција за правото на работа.

68. Во врска со војната против тероризмот „war on terror°, Амнести интернешнл 
забележа дека туниските власти немаат дадено одговор на барањето 
земјата да ја посети специјален известувач на ОН за унапредување 
и заштита на човековите права. Лицата кои биле осомничени за 
терористички активности биле уапсени и им било судено  согласно со 
она што се опишувало како „контроверзниот°  закон за спречување на 
тероризмот од 2003 година. Овој закон за спречување на тероризмот и 
Законикот на воената правда биле применети против Тунижаните кои 
против своја волја биле вратени во татковината од Босна и Херцеговина, 
Бугарија и Италија, и кои биле обвинети дека припаѓаат на терористички 
организации кои оперираат во странство. Во таквите случаи, понекогаш 
врз основа на одлука на воените судови, контактите на адвокатите со 
нивните клиенти биле предмет на постојано зголемени ограничувања. 
Во извештајот се споменуваат случаи за затвореници кои биле отсечени 
од комуникација или кои биле измачувани додека биле во полициски 
притвор; меѓу лицата на кои се упатува биле вклучени и г. Хикам Саади, г. 
Бадредине Ферхихи (кој бил депортиран од Босна и Херцеговина) и шест 
членови на  „Зарзис групата°.

69. Амнести интернешнл продолжил да ги критикува ригорозните 
органичувања на правото на слобода на изразување и  ризикот од 
злоупотреба и насилство врз бранителите на човековите права и нивните 
семејства, жените кои носеле исламски шамии, и противниците и 
критичарите на владата.

70. Околу прашањето за независноста на судството, Амнести интернешнл 
забележал дека правниците јавно протестирале против законот кој тогаш 
бил во парламентарна постапка, со кој се основал „Висок институт за 
адвокати° кој требало да биде одговорен за обука на идните адвокати 
(што претходно било правено од страна на Аасоцијацијата на адвокати 
и Асоцијацијата на тунизиски судии). Во октомври 2006, шефот на 
Делегацијата на Европската комисија во Тунис јавно го критикувал 
бавното темпо на политички реформи и повикал на подобра обученост 
на судиите и адвокатите за да се консолидира независноста на судството. 
Судиите побарале дозвола од министерот за правда да ја напуштат земјата.

71.  На 19 јуни 2007 година Амнести интернешнл даде изјава во врска со 
апликантот која гласи:

„Aмнести интернешнл е загрижен што Насим Саади ќе биде изложен 
на ризик од тортура или други сериозни повреди на човековите права, 
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доколку италијанските власти го отстранат во Тунис. Оваа загриженост 
се заснова на постојаното набљудување кое го вршиме за повредите на 
човековите права во Тунис, вклучително и насилства кои се извршени 
врз луѓе кои насилно биле вратени од странство во контекст на ‘војната 
против тероризмот’.

Насим Саади бил осуден во негово отсуство од страна на постојаниот 
воен суд во Тунис на 20 години затвор, за обвинение дека припаѓа на 
терористичка организација која оперира во странство во време на мир 
и за поттикнување на тероризам. Иако ќе му биде обезбедено повторно 
судење пред истиот воен суд, воените судови во Тунис повредуваат 
одреден број на гаранции за правично судење. Воениот суд е составен 
од судија-претседател и четворица советници. Само претседателот е 
граѓански судија. Постојат одредени ограничувања на правото на јавно 
сослушување. Локацијата на судот во воениот комплекс го ограничува 
ефективниот пристап на јавноста. Лицата кои се осудени пред воениот суд 
можат да бараат ревизија на пресудата само пред Воениот апелационен 
суд. Обвинетите граѓани честопати имаат пријавувано дека не биле 
информирани дека имаат право на правен застапник или, особено во 
отсуство на адвокат, не сфатиле дека им бил извршен распит од страна 
на истражен судија, бидејќи тој носел воена униформа. За адвокатите 
на одбраната постојат одредени ограничувања во однос на пристапот 
до досиејата за нивните клиенти и се попречени со тоа што не им се 
даваат информации за постапките, како што е, на пример, датумот на 
претресот. За разлика од обичните кривични судови, воените судови не 
им овозможуваат на адвокатите пристап до регистарот на нерешени 
предмети. (за повеќе информации види Извештај на Амнести интернешнл 
за Тунис: циклусот на неправдата, AI Index MDE 30/001/2003).

Туниските власти, исто така, продолжуваат да се служат со контроверзниот  
закон за спречување на тероризам од 2003, во однос на апсењето, притворот 
и судењето на осомничените лица за тероризам. На осудените лица им 
биле изречени долги казни затвор. Законот за спречување на тероризам и 
одредбите на Законот за воена правда, исто така, се употребувале против 
државјани на Тунис, кои против своја волја биле вратени во Тунис од 
страна на властите на други земји, вклучително од Босна и Херцеговина, 
Бугарија и Италија. Оние кои биле вратени од странство биле уапсени 
од страна на туниските власти по нивното пристигнување, и многу од 
нив биле обвинети за поврзаност со „терористички организации° кои 
оперираат надвор од земјата. Некои биле упатени на воениот правосуден 
систем.

Луѓето кои неодамна биле вратени во Тунис од странство биле држени во 
притвор во комплетна излоција и отсечени од каква било комуникација, и 
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во текот на тој период биле изложени на тортура и друго лошо постапување. 
Тие, исто така, биле осудени на долги затворски казни по неправичните 
судења. Во врска со тоа, ги наведуваме следните информации за случајот 
кој ќе послужи како илустрација:

– Хусеин Таркхани бил присилно вратен од Франција во Тунис на 3 јуни 
2007 и по пристигнувањето бил притворен. Тој бил чуван 10 дена во 
таен притвор во Одделот за државна безбедност при Министерството за 
внатрешни работи во Тунис, и според извештајот во текот на тој период 
тој бил измачуван или со него се постапувало лошо на друг начин. Тој во 
моментов е во притвор во затворот Морнагуиа и очекува да се спроведе 
понатамошна истрага. Хусеин Таркхани заминал од Тунис во 1999, и потоа 
живеел во Германија, и во периодот помеѓу  2000 и 2006 живеел во Италија. 
Тој бил уапсен на француско-германската граница на 5 мај 2007 како 
нелегален мигрант, и бил чуван во центарот за притвор во францускиот 
град Метц, во очекување на извршувањето на наредбата за протерување. 
На 6 мај тој бил изведен пред судија, кој дал дозвола за продолжување 
на неговиот притвор за уште 15 дена, и го информирал дека тој е под 
истрага на француската полиција под сомнение дека „обезбедувал 
логистичка поддршка° на одредена мрежа која им помагала на поединци 
да патуваат во Ирак за да учествуваат во тамошниот вооружен конфликт 
со коалиционите сили предводени од САД – тврдење кое тој го негирал. 
Против него не биле поднесени никакви обвиненија во Франција. На 
истиот ден, тој поднел барање за азил, и на 7 мај 2007 бил одведен во 
центарот за притвор во Меснил-Амелот за да биде во притвор додека се 
обработува неговото барање за азил. Барањето на Хусеин Таркхани за 
азил било обработено по итна постапка (брза постапка), и било одбиено 
на 25 мај. Иако тој ја обжалил таквата одлука пред Одборот за жалби од 
бегалци (Commission des Recours des Réfugiés (CRR), Refugees Appeals 
Board,) одлуките кои се носат во забрзана постапка не се одложуваат 
додека се разгледуваат жалбите поднесени до Одборот за жалби од 
бегалци, а лицата кои поднеле жалба може да бидат насилно вратени пред 
да биде одлучено по нивната жалба. Хусеин Таркхани, исто така, ја обжали 
одлуката и пред управниот суд, но без успех.

– Во мај 2004 година тунискиот државјанин Тарек Белкхирет бил вратен 
не по своја волја од Франција во Тунис, откако му било одбиено неговото 
барање за азил. Тој бил уапсен по неговото враќање во Тунис и бил обвинет 
согласно со Законот за спречување на тероризам од 2003. Во февруари 
2005 година Државниот совет (Conseil d’Etat), највисокиот управен суд во 
Франција, ја укина наредбата за протерување на Тарек Белкхирет во Тунис. 
Во март 2005, на неправично судење во Тунис бил осуден на издржување 
десет години казна затвор поради членство во тунискиот исламски фронт, 
обвинение за кое веќе одлежал 36-месечна затворска казна во Франција. 
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По жалбата во октомври 2005, казната била намалена на пет години. Тој сè 
уште е во затвор во Тунис.

– Тунискиот државјанин Адил Рахали бил депортиран од Ирска во Тунис 
во април 2004 година, откако било одбиено неговото барање за азил. Тој 
бил уапсен по неговото доаѓање во Тунис и одведен во Одделот за државна 
безбедност при Министерството за внатрешни работи, каде бил чуван 
во таен притвор неколку дена и според извештаите бил тепан, бесен од 
таванот, и му се заканувале со смрт. Адил Рахали, кој работел низ Европа 
повеќе од една деценија, бил обвинет според Законот за спречување на 
тероризам од 2003 дека припаѓал на терористичка организација која 
оперира во странство. Не е познато дека е спроведена некаква истрага за 
наводната тортура на Адил Рахали, освен фактот дека неговиот адвокат 
поднел жалба. Во март 2005, Адил Рахали бил осуден врз основа на „дадено 
признание° под тортура, и бил осуден на казна од 10 години затвор според 
законот за спречување на тероризам. По обжалувањето на одлуката во 
септември 2005 година, казната била намалена на пет години. Тој сè уште 
е во затвор во Тунис.

– Во април 2004 година по спроведувањето на неправично судење, седум 
млади луѓе беа осудени поради членство во терористичка организација, 
поседување или производство на експлозиви, кражба, користење на 
забранети сајтови, и одржување на недозволени средби. Двајца други 
биле осудени во нивно отсуство. Тие се неколку од десетици луѓе кои 
биле уапсени во Зарзис, јужен Тунис, во февруари 2003, од кои повеќето 
биле ослободени истиот месец. Судењето не ги исполнило меѓународните 
стандарди за правично судење. Според адвокатите, повеќето датуми на 
кои тие биле уапсени биле фалсификувани во полициските извештаи, а во 
еден случај било фалсификувано  и местото каде било извршено апсењето. 
Не биле спроведени истраги за наводните тврдења дека обвинетите биле 
тепани, дека биле бесени на таванот и дека им се заканувале со силување. 
Пресудите речиси целосно се базирале на изјавите кои биле дадени под 
принуда. Обвинетите ги одрекувале сите обвиненија кои биле изнесени 
против нив пред судот. Во јули 2004 година Апелациониот суд на Тунис 
ја намалил казната за шестмина од нив од 19 години и три месеци на 
13 години казна затвор. Нивната жалба била одбиена од страна на 
апелациониот суд во декември 2004. На друг обвинет, кој во времето на 
неговото апсење бил малолетник, казната му била намалена на 24 месеци 
затвор. Тие сите биле ослободени во март 2006 година,  откако биле 
помилувани од страна на претседателот.

Повредата на човековите права, која е извршена во овие случаи, е типична 
повреда која останува да постои како таква во Тунис, и таа ги засега луѓето 
кои се уапсени во земјата, како и оние кои се вратени во Тунис поради 
наводни безбедносни или политички престапи. Оттаму, сметаме дека 
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Насим Саад ќе биде изложен на сериозен ризик од тортура и неправично 
судење доколку биде префрлен да биде под надзор на властите на Тунис.°

72. Слична изјава била дадена од страна на Амнести интернешнл на 23 јули 
2007 година.

Д.  Извештај на Хјуман рајтс воч за Тунис

73.  Во својот извештај за 2007 за Тунис, Хјуман рајтс воч потврдува 
дека туниската влада ги користела заканите за тероризам и верски 
екстремизам како изговор за вршење репресија врз своите противници. 
Имало постојани, веродостојни тврдења за примена на тортура и лошо 
постапување со осомничените за да се добие признание од нивна страна. 
Исто така, се тврдело дека осудените лица намерно биле изложени на 
лошо постапување.

74. Иако повеќето членови на забранетата исламистичка партија aн-Нахдха 
биле ослободени од затвор по амнестирањето,  сè уште имало повеќе 
од 350 политички затвореници. Имало масовни апсења на млади луѓе, 
кои потоа биле гонети според законот за спречување на терор од 2003. 
Ослободените политички затвореници биле одблизу следени од страна 
на властите, кои одбиле да ги обноват нивните пасоши и не им давале 
пристап до повеќето работни места.

75. Според Хјуман рајтс воч,  судскиот систем не бил независен. Истражните 
судии вршеле распит на осомничените лица без да бидат присутни 
нивните адвокати, а обвинителството и судството свесно ги игнорирале 
тврдењата за тортура, дури и кога тоа тврдење било од страна на адвокат. 
Обвинетите честопати биле осудувани врз основа на признанија кои биле 
давани под принуда или врз основа на искази дадени од сведоци  кои тие 
не биле во можност да ги испрашуваат или кои не биле испрашани.

76.  Иако Меѓународниот комитет на Црвениот крст ја продолжуваше својата 
програма за посета на затворите во Тунис, властите не им дозволуваат 
пристап на независните организации за одбрана на човековите права 
до местата за притвор. Ветувањето кое било дадено во април 2005 да се 
дозволат посети од страна на Хјуман рајтс воч останало само на хартија.

77.  Законот за „спречување на тероризмот° од 2003 дава една опсежна 
дефиниција на „тероризмот°, што може да се примени за судско гонење 
на лица кои биле политички дисиденти. Од 2005, повеќе од 200 лица биле 
обвинети за планирање да им се придружат на џихадистички движења во 
странство или за организирање на терористички активности. Апсењата 
биле спроведени од страна на неуниформирани полициски службеници, 
а семејствата на обвинетите со денови, а понекогаш и со седмици, не 
добивале никакви вести за своите блиски. Во текот на нивното судење, 
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обвинетите убедливо тврделе дека полицијата ги добила нивните изјави 
со тортура или под закана за тортура. На овие обвинети им биле изречени 
долготрајни казни затвор, но притоа не било утврдено дали некој од нив 
имал извршено конкретно насилничко дело или, пак, дека поседувале 
оружје или експлозиви.

78.   Во февруари 2006 година шест лица кои биле обвинети за припадност 
на терористичката група „Зарзис° биле амнестирани од страна на 
претседателот откако отслужиле по три години казна затвор. Тие 
биле осудени врз основа на признанијата за кои тие тврделе дека 
биле присилени да ги дадат, и врз основа на фактот дека ги копирале 
инструкциите за правење бомби од интернет. Во 2005, г. Али Рамзи Бетиби 
бил осуден на казна затвор од четири години за копирање и поставување 
на изјава на еден онлајн форум, која била дадена од тајна група со закана 
за бомбашки напади доколку претседателот на Тунис се согласи да биде 
домаќин на посетата од страна на премиерот на Ираел.

79.  Последно, Хјуман рајтс воч извести дека на 15 јуни 2006, Европскиот 
парламент усвои резолуција со која се осудува репресијата врз активистите 
за човекови права во Тунис.

Ѓ.  Активности на Меѓународниот комитет на Црвениот крст

80. Меѓународниот комитет на Црвениот крст потпишал договор со властите 
на Тунис на 26 април 2005 година, со кој добил  дозвола да ги посетува 
затворите и да направи процена на тамошните услови. Договорот бил 
постигнат една година откако властите донеле одлука да ја дозволат 
посетата на затворите само на Меѓународниот комитет на Црвениот крст, 
организација – која се опишува само како „стриктно хуманитарна° – и од 
која се барало да обезбеди доверливост на сите свои наоди. Договорот 
помеѓу Владата на Тунис и Меѓународниот комитет на Црвениот крст се 
однесувал на сите затворски објекти во Тунис „вклучително и затворите 
за притвор и полициските ќелии°.

81.  На 29 декември 2005 година г. Бернард Феферле, регионален делегат на 
Меѓународниот комитет на Црвениот крст за Тунис/Северна Африка, кажал 
дека Комитетот бил во можност да ги спроведе посетите „без пречки° во 
околу десетина затвори, и притоа да се остварат средби со затворениците 
во Тунис. Г. Феферле рекол дека од почетокот на проверката во јуни 2005, 
тимот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст отпатувал во девет 
затвори, во два од затворите по два пати, и остварил средби со половина 
од затворениците за кои било договорено да бидат посетени. Одбивајќи 
да даде други детали, „за сметка на одредбите на [нивните] договори°, тој 
и покрај тоа навел дека со дадените договори на Меѓународниот комитет 
на Црвениот крст му се дало овластување да ги посети сите затвори и да 
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се среќава со затворениците „доста слободно и според [својот] слободен 
избор°.

Е.  Извештај на Министерството за надворешни работи на САД во врска 
со човековите права во Тунис

82.  Во извештајот за „практикувањето на човековите права° објавен на 8 март 
2006 година, Министерството за надворешни работи на САД ја критикува 
повредата на основните права од страна на владата на Тунис.

83..  Иако немало политички мотивирани убиства кои може да им се 
припишат на властите од Тунис, во извештајот се наведуваат критички 
забелешки за два случаи: г. Монцеф Бен Ахмед Оуачичи починал додека се 
наоѓал во полициски притвор и г. Бедредине Рекеи откако бил ослободен 
од полициски притвор.

84.  Упатувајќи на информациите кои биле собрани од страна на Амнести 
интернешнл, Министерството за надворешни работи опишува најразлични 
форми на тортура или лошо постапување кои биле применети од страна 
на туниските власти за да се обезбедат признанија. Меѓу нив се вбројуваат: 
електрични шокови; присилување на жртвата со поставување на главата 
под вода; тепање со тупаници, палки и полициски пендреци; бесење на 
решетките од ќелијата сè додека не се изгуби свеста; и горење со цигари. 
Покрај тоа, полициските службеници сексуално ги напаѓале жените на 
исламистичките затвореници како начин да се добијат информации или 
да се казнат.

85.   Меѓутоа, таквите дела на тортура биле особено тешки за докажување, 
бидејќи властите одбивале да им дозволат на жртвите пристап до 
медицинско лекување, сè додека не исчезнеле трагите од лошото 
постапување. Покрај тоа, полицијата и судските власти редовно одбивале 
да постапуваат по тврдењата за лошо постапување, а признанијата кои 
биле изнудувани преку тортура редовно се прифаќале како доказ од 
страна на судовите.

86. Политичките затвореници и верските фундаменталисти биле главна 
цел за тортура, која обично се применувала додека жртвите се наоѓале во 
полициски притвор, особено во Министерството за внатрешни работи. 
Во извештајот се упатува на одреден број на случаи на тортура за кои 
биле поднесени приговори од страна на невладини организации во 2005, 
вклучително и Conseil national pour les libertés en Tunisie и Association pour 
la lutte contre la torture en Tunisie. И покрај жалбите од страна на жртвите, 
туниските власти не спровеле никаква истрага за таквата злоупотреба, и 
не бил обвинет ниту еден агент на државата.
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87. Условите во кои се чувале туниските затвореници во затворите биле 
далеку под меѓународните стандарди. Затворениците се чувале во во 
услови на особено збиен и мал простор и требало да ги споделуваат 
креветите и тоалетите. Ризикот за пренесување на заразни болести бил 
особено голем, што се должело на пренатрупаноста и на нехигиенските 
услови. Затворениците немале пристап до соодветна здравствена заштита.

88.  Политичките затвореници честопати биле префрлани од еден објект во 
друг, поради што била отежната посетата од страна на нивните семејства, 
и се оневозможувала каква било истрага во врска со условите на нивниот 
притвор.

89. Во април 2005 година по долги преговори, Владата на Тунис потпишала 
договор со кој на Меѓународниот црвен крст му се дозволило да врши 
посета на затворите. Посетите започнале во месец јуни. Во декември, 
Црвениот крст изјавил дека затворските власти го испочитувале 
договорот, и не го попречувале спроведувањето на посетите.

90.  Од друга страна, истата можност не му била дадена и на Хјуман рајтс воч, 
покрај усното ветување дадено во април 2005 од страна на туниската 
влада. Владата, исто така, ветила дека ќе го забрани пролонгираниот 
период на престој во самица.

91.  Иако е експлицитно забрането со тунискиот закон, имало појава на 
произволно апсење и затворање. Според законот, максималниот дозволен 
период за држење на лице во полициски притвор бил шест дена, а во текот 
на тој временски период семејствата на затворениците требало да бидат 
информирани. Меѓутоа, честопати овие правила не биле испочитувани. 
Лицата кои полицијата ги држела во притвор честопати се чувале во 
изолација, а властите го продолжувале времетраењето на притворот од 
полицијата преку евидентирање на лажен датум на кој било извршено 
апсењето.

92.  Владата на Тунис одрекувала дека постојат политички затвореници, и 
оттаму било невозможно да се одреди нивниот точен број. Меѓутоа, the 
Association internationale pour le soutien aux prisonniers politiques подготвила 
листа од 542 политички затвореници, од кои речиси за сите се наведува 
дека се верски фундаменталисти кои припаѓаат на забранетите движења 
на опозицијата, кои биле уапсени поради припадност на незаконски 
организации кои претставуваат опасност за јавниот ред и мир.

93.  Во извештајот се наведуваат најразлични повреди на правото на 
почитување на приватниот и семеен живот на политичките затвореници 
и нивните семејства, вклучително и цензура на кореспонденцијата и 
телефонски повици и одземање на личните документи за идентификација.
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Ж.  Други извори

94.  Апликантот пред судот достави документ од Association internationale de 
soutien aux prisonniers politiques во врска со случајот на еден млад човек по 
име Хикем Бен Саид Бен Фреј, за кој се тврди дека скокнал од прозорецот 
на полициската станица на 10 октомври 2006 пред да му дојде редот за 
распит. Адвокатот на г. Бен Фреј тврдел дека неговиот клиент бил сурово 
измачуван и држен во ќелиите на Министерството за внатрешни работи 
дваесет и четири дена.

Слични тврдења може да се најдат во изјавите дадени од локални организации 
кои работат на одбрана на правата на затворениците и жените, како и во 
многу исечоци од новински натписи.

ПРАВО

I   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

95.  Апликантот се жали дека доколку се спроведе неговото депортирање, тој 
ќе биде изложен на ризикот со него да се постапува спротивно на член 3 
од Конвенцијата, кој гласи:

„Никој не треба да биде изложен на тортура или на нечовечно или 
деградирачко постапување или казнување.°

96.  Владата не го прифатила таквиот аргумент.

A.  Допуштеност

97. Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно неоснована во смисла на 
значењето на член 35 § 3 од Конвенцијата. Исто така, забележува дека не 
е недопуштена на која било друга основа. Оттаму, жалбата се прогласува 
за допуштена.

Б.  Основаност на жалбата

1.  Аргументација на странките

(a)  Апликант

98.  Апликантот наведува дека е „општо познато° оти лицата кои се 
осомничени за терористички активности, особено оние кои се поврзуваат 
со исламистичкиот фундаментализам, честопати биле измачувани 
во Тунис. Тој имал поднесено барање за политички азил, кое му било 
одбиено од страна на полициските власти во Милано, без притоа да биде 
интервјуиран од страна на италијанскиот одбор за статусот на бегалците. 
Неговите обиди за добивање на дозвола за престој не биле успешни, 
бидејќи тунискиот конзулат го одбил барањето за обновување на пасошот, 
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документ кој го барале италијанските власти. Сите овие околности заедно 
довеле до „протерувањето°.

99.  Покрај тоа, истрагите кои биле спроведени од страна на Амнести 
интернешнл и на Министерството за надворешни работи на САД 
покажале дека тортурата се практикува во Тунис, и дека некои лица кои 
биле депортирани таму едноставно исчезнале. Во бројните новински 
натписи и изјави на сведоци кои тој ги доставил се осудува постапувањето 
со политичките затвореници и со нивните семејства.

100.  Семејството на апликантот било посетено од страна на полицијата 
неколку пати и постојано било изложено на закани и провокации. 
Неговата сестра два пати имала обид за самоубиството поради тоа.

101.  Во поглед на сериозните ризици на кои тој би бил изложен доколку 
биде депортиран, апликантот сметал дека не е доволно само да се прави 
потсетување на договорите чиј потписник е државата Тунис.

(б) Владата

102.  Владата сметала дека најпрво е потребно да се обезбеди образложние за 
заднината на случајот. По нападите од 11 септември 2001 година на „кулите 
близначки° во Њујорк, италијанската полиција, која добила доверливи 
информации од службите за разузнавање, открила меѓународна мрежа на 
милитантни исламисти, главно составена од Тунижани, и ја ставила под 
надзор. Во мај 2002 еден од водачите на оваа мрежа, г. Фарај Фарај Хасан, 
бил уапсен во Лондон. Во меѓувреме, апликантот заминал од Милано за 
Иран, каде поминал одредено време во еден камп за обука на Ал-Каеда. 
Тој се вратил во Италија, од каде што честопати заминувал на Азурниот 
брег. Таму, со помош на друг Тунижанин кој живеел во Сан Ремо, г. Имед 
Заркаоуи, тој се сретнал со својот брат, г. Фадал Саади.

103.  Г. Заркаоуи добил задача да пронајде живин фулминат за да направи 
детонатори, додека, пак, во Италија друг соучесник собирал информации 
за камери со кои се снима ноќно време. Биле воспоставени контакти 
со Малезија, каде групата која требало да ги изврши нападите била 
подготвена, и на некои од милитантите им било поделено оружјето. 
Исламистичката група на која припаѓал ѝ апликантот се зафатила со обемен 
зафат кој вклучувал изработка на фалсификувани лични документи 
за идентификација и нивна дистрибуција до членките. Владата го одби 
аргументот на апликантот дека престапот – фалсификување – за кој бил 
осуден во Италија не бил поврзан со активноста на терористичките групи; 
во врска со тоа тие истакнуваат дека иако апликантот и еден од неговите 
соучесници имале законски дозволи за престој, тие, сепак, си обезбедиле 
фалсификувани документи.
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104.  Во тој контекст, во октомври 2002 година, европските полициски сили 
ја започнале „Операцијата базар°, како резултат на која апликантот, г. 
Заркаоуи и три други лица биле уапсени во Италија. Г. Фадал Саади успеал 
да го избегне обидот на француската полиција да го уапси. Тој подоцна 
починал во самоубиствен бомбашки напад во Ирак. Кога семејството на 
апликантот го информирало за тоа, тој бил воодушевен што неговиот 
брат починал како „маченик° во борбата против „неверниците°. Во 
кривичната постапка која била отпочната против апликантот во Италија, 
обвинителството било убедено за три работи: дека групата на која тој 
ѝ припаѓал била поврзана со Ал-Каеда, дека се подготвувал напад на 
неидентификувана цел, и дека инструкциите се добивале од странство.

105.  Следното што Владата го забележува е дека опасноста од смрт или 
ризикот од изложеност на тортура или нечовечно или деградирачко 
постапување мора да биде поткрепена со соодветни докази. Меѓутоа, за 
овој случај апликантот ниту имал дадено прецизни информации во тој 
поглед ниту, пак, детални објаснувања, ограничувајќи се себеси само на 
описот на наводната општа состојба во Тунис. „Меѓународните извори° кои 
биле наведени од страна на апликантот биле неодредени и нерелевантни. 
Истото се однесува и на новинските натписи кои тој ги имал обезбедено, 
кои се од неофицијални кругови со одредена идеолошка и политичка 
наклонетост. Бидејќи овие информации не биле проверени, ниту, пак, 
било побарано објаснување од страна на владата на Тунис, оттаму тие 
немаат вредност како доказ. Провокациите од кои наводно страдало 
семејството на апликантот во рацете на туниската полиција немаат 
никаква поврзаност со тоа што апликантот барал да го докаже пред судот.

106.  Во извештајот на Амнести интернешнл се наведуваат три изолирани 
случаи, кои се поврзани со спречувањето на тероризам, а со кои не се 
разоткрива  „ништо кое треба да предизвика загриженост° (одредени 
лица биле осудени за тероризам или ги очекувало судење). Во врска со 
наводните тврдења за лошо постапување, во извештајот се користени 
условни реченици или изрази од типот „се чини дека°. Оттаму, не е 
утврдена сигурност во однос на тоа што се случило. Површноста на 
извештајот била „очигледна° во деловите кои се однесуваат на Италија, 
во кои како повреда на човековите права е опишано депортирањето 
на Мухамед Ал-Шари во Сирија, чија жалба до судот била одбиена како 
очигледно неоснована (види Aл-Шари и останатите против Италија 
(dec.), бр. 57/03, 5 јули 2005).

107. Во извештајот на Министерството за надворешни работи на САД се 
наведува следното (a) предметот на Монцеф Лоухичи или Оуахичи, за кој 
сè уште се води истрага во врска со жалбата од страна на семејството на 
лицето кое наводно било убиено од страна на полицијата; (б) предметот на 
Бадредине Рекеи или Регии, кој се однесува на кривични дела без политичка 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА114

мотивираност, и за кој туниските власти имаат обезбедено целосни и 
уверливи детали; (в) предметот на групата „Бизерте°, во кој петмина од 
единаесет обвинети добиле ослободителна пресуда по жалбата, а казните 
на останатите шестмина биле значително намалени; и (г) непрецизно 
идентификувани предмети за кои се дадени нејасни упатувања или 
случаи кои вклучуваат престапи без политичка мотивираност или кои се 
однесуваат на слободата на изразување или здружување.

108.  Владата тврдела дека во овие документи Тунис не е прикажан како еден 
вид на „пекол°, термин кој го употребил апликантот. Состојбата во земјата 
била, општо земено, не многу поразлична од состојбата во одредени 
држави кои се потписнички на Конвенцијата.

109.  Несреќата на г. Хикем Бен Саид Фреј, која е наведена од страна на 
апликантот (види точка 94 погоре), не била релевантна за предметот, 
бидејќи тој извршил самоубиство.

110.  Владата, исто така, забележала дека во многу случаи кои се однесуваат 
на протерување во земјите (особено Алжир) каде изложеноста на лошо 
постапување како редовна пракса е многу поалармантна отколку во 
Тунис, судот ги одбил наводните тврдења од страна на апликантот.

111.  Владата, исто така, забележала дека Тунис има ратификувано бројни 
меѓународни инструменти за заштита на човековите права, вклучително 
и Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Меѓународниот 
пакт за економски, социјални и културни права и Конвенцијата против 
тортурата и друго сурово, нечовечно или понижувачко однесување 
или казнување, сите усвоени од страна на Обединетите нации. Во член 
32 од Уставот на Тунис, меѓународните договори имаат приоритет 
пред државните закони. Покрај тоа, Италија и Тунис имаат потпишано 
билатерални договори за прашањето на имиграциите и борбата против 
транснационалниот криминал, вклучително и тероризмот (види точка 
61 погоре). Тоа претполага една заедничка основа за почитување на 
основните права. Но, ефективноста на дадените договори може да биде 
загрозена доколку судот го потврди принципот дека Тунижаните не треба 
да се депортираат.

112.  Tунис, исто така, има потпишано договор за асоцијација со Европската 
унија. Предуслов за спроведувањето на тој договор е почитувањето на 
основните слободи и демократски принципи (види точка 62 погоре). 
Европската унија е меѓународна организација, која според судската 
пракса на Судот, се претполага дека обезбедува одредено ниво на заштита 
на основните права „еднакво° на заштитата обезбедена со Конвенцијата. 
Покрај тоа, туниските власти му дале дозвола на Меѓународниот црвен 
крст и на „други меѓународни тела° да ги посетуваат затворите (види 
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точка 80 и 81 погоре). Во поднесоците на Владата, може да се претпостави 
дека Тунис не би дозволил да не ги исполни обврските кои произлегуваат 
од меѓународните договори.

113.  Во Тунис, опасноста од тероризам претставува сурова реалност, како 
што се покажа со експлозијата во Џерба на 11 април 2002 година, за која 
Ал-Каеда ја презема одговорноста. За да се спречи таквата опасност, 
туниските власти, како и некои европски држави, донеле закон за 
спречување на тероризмот.

114.  Во вакви околности,  „придобивките од сомневањето° треба да ѝ се 
доделат на државата која имала намера да го депортира апликантот, и чии 
национални интереси биле под закана со неговото присуство. Во таквата 
поврзаност, предвид треба да се земе размерот на заканите од тероризам 
во светот денеска и објективните потешкотии за негово ефективно 
спречување, и притоа предвид да се земат не само ризиците во случај на 
негово депортирање, туку и ризиците кои ќе произлезат во отсуство на 
таквото депортирање. Во кој  било случај, италијанскиот правен систем 
обезбедува заштита за поединецот – вклучително и можност за добивање 
на статус на бегалец – поради кои протерувањето кое е спротивно на 
барањата според Конвенцијата е „практично невозможно°.

115.  Во текот на претресот пред Судот, Владата во суштина се сложила со 
аргументите на  третата страна која интервенирала (види точка 117-123 
подолу), забележувајќи дека пред да се издаде наредбата за депортирање 
на апликантот, апликантот ниту го споменал ризикот од лошо постапување 
со него во Тунис, иако тој мора да бил свесен за тоа, ниту, пак, побарал 
политички азил. Оттаму, било предоцна   неговите наводни тврдења да се 
сметаат за веродостојни.

116.  На крајот, Владата забележала дека, и покрај тоа што немало барање за 
екстрадиција или, пак, ситуација која би предизвикала загриженост во 
однос на почитувањето на човековите права (како на пример опишаното 
во предметот Chahal v. The United Kingdom, пресуда од 15 ноември 1996, 
Извештаи за пресуди и одлуки 1996-V), Италија побарала дипломатски 
гаранции од Тунис (види точка 51 и 52 погоре). Како одговор на барањето, 
Тунис дал ветување за примена на релевантниот туниски закон во 
дадениот случај (види точка 54 и 55 погоре), со што се предвидува строго 
казнување на кои било дејствија на тортура или лошо постапување 
и поголеми права на адвокатот и семејството на затвореникот да го 
посетуваат.

2.  Интервенција од третата страна

117.  Владата на Обединетото Кралство забележала дека во предметот 
Chahal (наведен погоре, § 81) Судот го навел принципот дека во однос 
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на апсолутната забрана на постапување што е спротивно на член 3 од 
Конвенцијата, ризикот од таквото постапување не може да се одмери 
во однос на причините (вклучително и заштитата на националната 
безбедност) кои се изнесени од страна на тужената држава за да се оправда 
протерувањето. Сепак, поради својата крутост, тој принцип им има 
причинето многу потешкоти на државите-потписнички, со тоа што тие 
се спречени да ги спроведат мерките за протерување во пракса. Во врска 
со тоа, Владата забележала дека е неверојатно која било држава, освен 
државата на која апликантот е државјанин, да биде подготвена на својата 
територија да прими лице кое е осомничено за терористички активности. 
Покрај тоа, можноста за да се изречат последователни кривични санкции 
против осомничениот не претставувала доволна заштита за заедницата.

118.  Засегнатиот поединец може да не извршил никаков престап (или 
друго пред терористичкиот напад, само помали престапи) и може да 
се покаже тешко утврдувањето на неговата вклученост во тероризам 
надвор од  разумно сомнение, бидејќи честопати било невозможно да 
се користат доверливи извори на информации кои се обезбедуваат од 
страна на службите за разузнавање. Други мерки, како што е притвор 
до протерувањето, ставање на осомниченото лице под надзор или 
ограничување на неговата слобода на движење обезбедуваат само 
делумна заштита.

119.  Тероризмот сериозно го загрозува правото на живот, што претставува 
потребен предуслов за уживање на сите основни права. Според добро 
утврдениот принцип на меѓународното право, државите може да го 
користат законодавството за имиграции за да се заштитат себеси од 
закани по националната безбедност кои доаѓаат од надвор. Конвенцијата 
не го гарантира правото на политички азил. Тоа е уредено со Конвенцијата 
од 1951 година,  која се однесува на статусот на бегалците, во која 
експлицитно се наведува дека не постои право на азил каде што има ризик 
по националната безбедност или каде барателот на азил е одговорен за 
дела кои се во спротивност на принципите на Обединетите нации. Покрај 
тоа, член 5 § 1 (f) од Конвенцијата го дозволува апсењето на лице „против 
кое се преземаат активности во однос на депортирањето...°, и оттаму се 
прифаќа правото на државите да депортираат странци.

120.  Точно е дека заштитата од тортура или нечовечно или деградирачко 
постапување или казнување кои се пропишани со член 3 од Конвенцијата е 
апсолутна. Меѓутоа, во случајот на протерувањето, даденото постапување 
ќе биде извршено не од државата-потписник, туку од страна на властите 
на друга држава. Оттаму, државата-потписник е обврзана со позитивна 
обврска за заштита од тортура која имплицитно произлегува од член 3. 
Сепак, во областа на позитивните обврски кои се подразбираат, Судот 
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прифатил дека правата на апликантот мора да се одмеруваат во однос на 
интересите на заедницата во целина.

121.  Во предметите за протерување, степенот на ризик во земјата на прием 
зависи од шпекулативни процени. Нивото кои е потребно за да се прифати 
постоењето на ризик било релативно ниско и тешко да се примени на 
доследен начин. Покрај тоа, со член 3 од Конвенцијата се забрануваат не 
само крајно сериозни форми на постапување, како што е тортура, туку 
исто така и однесување кое е опфатено со релативно општиот концепт 
на „деградирачко или понижувачко постапување°. Исто така, значително 
е различен и карактерот на заканата која поединецот ја претставува за 
државата-потписник.

122.  Во смисла на претходно наведените разгледувања, Обединетото 
Кралство тврдело дека во предметите  кои се однесуваат на закана 
предизвикана од меѓународен тероризам, пристапот кој го следел Судот 
за предметот Chahal  (кој не претставува одраз на универзално прифатена 
морална заповед и бил контрадикторен на намерите на потписниците на 
Конвенцијата) морал да биде изменет и појаснет. Во прв план, заканата 
која ја претставува лицето кое треба да се депортира мора да биде фактор 
кој ќе се проценува во однос на можноста и природата на потенцијалното 
лошо постапување. Тоа ја отвора можноста предвид да се земат сите 
конкретни околности за секој од предметите и да се одмерат правата 
кои му се осигурани на апликантот со член 3 од Конвенцијата во однос 
на оние права кои се обезбедени на сите други членови на заедницата 
со член 2. Второ, разгледувањата во однос на националната безбедност 
мора да влијаат на стандардот на докажување кое се бара од страна на 
апликантот. Или, со други зборови, доколку тужената држава изнесе 
докази дека имало закана по националната безбедност, требало да се 
изнесат посилни докази за да се докаже дека апликантот е изложен на 
ризик од лошо постапување во земјата на прием. Особено што засегнатиот 
поединец мора да докаже дека било „повеќе веројатно отколку не° оти  тој 
ќе биде предмет на постапување кое е забрането со член 3. Тоа толкување 
е компатибилно со текстот на член 3 од Конвенцијата против тортура на 
Обединетите нации, која се заснова на судската пракса на Судот, и во која е 
земен предвид фактот дека во предметите на протерување е потребно да 
се направи процена на можниот иден ризик.

123.  На крајот, Владата на Обединетото Кралство истакнала дека државите-
потписнички на договори можат да добијат дипломатски гаранции дека 
апликантот нема да биде изложен на постапување кое е спротивно на 
Конвенцијата. Иако, во погоре наведениот предмет Chahal, Судот сметал 
дека е потребно да се испита дали таквите гаранции даваат  доволно 
заштита, било веројатно, како што е покажано со мислењата на поголемиот 
и помалиот број на членови на Судот во дадениот предмет, дека идентични 
гаранции може да бидат протолкувани на различен начин.
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3.  Оцена на Судот

(a)  Општи начела

i.  Одговорност на државите-потписнички во случај на протерување

124.  Според воспоставената судска пракса на Судот, како предмет на добро 
утврдено меѓународно право, како и предмет на нивните обврски кои 
произлегуваат од договорите, вклучително и оние кои произлегуваат од 
Конвенцијата, државите-потписнички имаат право да го контролираат 
влезот, престојот и отстранувањето на странски државјани (види, покрај 
многу други овластувања, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United 
Kingdom, пресуда од 28 мај 1985, серија A бр. 94, § 67, и Boujlifa v. France, 
пресуда од 21 октомври 1997, Извештаи за пресуди и одлуки 1997-VI, § 
42). Покрај тоа, ниту Конвенцијата ниту нејзините Протоколи доделуваат 
право на политички азил (види Vivarajah and others v. The United Kingdom, 
пресуда од 30 октомври 1991, серија A бр. 215, § 102, и Ahmed v. Austria, 
пресуда од 17 декември 1996, Извештаи 1996-VI, § 38).

125.  Меѓутоа, протерувањето од страна на државата-потписник може да 
го отвори прашањето за постапување согласно со член 3, и оттаму да се 
вклучи одговорноста на таа држава според Конвенцијата, каде постојат 
издржани основи со кои може да се верува дека даденото лице, доколку 
биде депортирано, се соочува со реален ризик да биде подложено на 
постапување кое е во спротивност со член 3. Во таков случај, член 3 
подразбира обврска да не се депортира даденото лице во таа земја (види 
Soering v. The United Kingdom, пресуда од 7 јули 1989, серија A бр. 161, §§ 90-
91; Vivarajah and others, наведен погоре, § 103; Ahmed, наведен погоре, § 39; 
H.L.R v. France, пресуда од 29 април 1997, Извештаи 1997-III, § 34; Jabari v. 
Turkey, бр. 40035/98, § 38, ЕКЧП 2000-VIII; и Salah Sheekh v. the Netherlands, 
бр. 1948/04, § 135, 11 јануари 2007).

126.  За овој тип на предмет, Судот се повикува да направи процена на 
состојбата во земјата на прием, согласно со барањата пропишани со 
член 3. И покрај тоа, не станува збор за пресудување или за утврдување 
на одговорност на земјата на прием, независно дали според општото 
меѓународно право, според Конвенцијата или на друг начин.  Сè додека 
се утврдува или може да се утврди одговорност според Конвенцијата, тоа 
е одговорност на државата-потписничка, поради преземена активност со 
која се предизвикани директни последици од изложеноста на поединец на 
ризик од пропишаното лошо постапување (види Mamatkulov and Askarov v. 
Turkey [GC], бр. 46827/99 и 46951/99, § 67, ЕКЧП 2005-I).

127. Член 3, со кој се пропишува апсолутна забрана на тортурата и 
нечовечното или деградирачко постапување или казнување, ја втемелува 
една од основните вредности на демократските општества. За разлика 
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од повеќето суштински клаузули на Конвенцијата и Протоколите бр. 1 
и 4, член 3 нема одредба за исклучоци и нема отстапување од она што е 
дозволено согласно со член, дури и во случај на јавна вонредна ситуација 
која претставува закана по животот на нацијата (види Ireland v. The United 
Kingdom, пресуда од 8 јануари 1978, серија A бр. 25, § 163; Чахал, наведен 
погоре, § 79; Selmouni v. France [GC], бр. 25803/94, § 95, ЕКЧП 1999-V; Al-
Adsani v. The United Kingdom [GC], бр. 35763/97, § 59, EКЧП 2001-XI; и 
Shamayev and others v. Georgia and Russia, бр. 36378/02, § 335, ЕКЧП 2005-III). 
Бидејќи забраната за тортура и нечовечно или деградирачко постапување 
или казнување е апсолутна, независно од поведението на жртвата (види 
Chahal, наведен погоре, § 79), оттаму типот на прекршок кој бил наводно 
извршен од страна на апликантот е нерелевантен за целите на член 3 
(види Indelicato v. Italy, бр. 31143/96, § 30, 18 октомври 2001, и Ramirez 
Sanchez v. France [GC], бр. 59450/00, §§ 115-116, 4 јули 2006).

ii.  Mатеријал кој е употребен за да се направи процена на ризикот од 
изложеност на постапување спротивно на член 3 од Конвенцијата

128.  Во одредувањето дали е покажана издржана основа за верување дека 
постои реален ризик од постапување кое не е спротивно на член 3, Судот 
за основа ќе го земе целиот материјал кој е изнесен пред него или, доколку 
е потребно, материјал кој е обезбеден proprio motu (види H.L.R. v. France, 
наведен погоре, § 37, и Hilal v. The United Kingdom, бр. 45276/99, § 60, EКЧП 
2001-II). Во предметите како што е моменталниот, проверката од страна 
на Судот за постоење на реален ризик мора да биде ригорозна (види 
Chahal, наведено погоре, § 96).

129.  Во принцип, апликантот треба да изнесе докази кои може да докажат 
дека постои издржана основа да се верува дека доколку мерката за која се 
поднесува жалба биде спроведена, тој би бил изложен на реален ризик од 
изложеност на постапување кое е спротивно на член 3 (види  N. v. Finland, 
бр. 38885/02, § 167, 26 јули 2005). Онаму каде што се изнесуваат такви 
докази, Владата е онаа која треба да ги побие сомненијата за тоа.

130.  За да се одреди дали постои ризик од лошо постапување, Судот мора да 
ги провери предвидливите околности околу испраќањето на апликантот 
во земјата на прием, притоа имајќи ја предвид општата состојба таму и 
неговите лични околности (види Vivarajah and others, наведено погоре, 
§ 108).

131.  За таа цел, во однос на општата состојба во одредена земја, Судот 
честопати придава значење на информациите кои се содржани во 
неодамнешните извештаи на независни меѓународни асоцијации за 
заштита на човековите права, како што се Aмнести интернешнл, или 
владини извори, вклучително и Министерството за надворешни работи 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА120

на САД (види, на пример, Chahal, наведен погоре, §§ 99-100; Muslim v. 
Turkey, бр.o53566/99, § 67, 26 април 2005; Said v. The United Kingdom, бр. 
2345/02, § 54, 5 јули 2005; и Al-Moyad v. Germany (dec.), бр.o35865/03, §§ 
65-66, 20 февруари 2007). Во исто време, се смета дека само можноста за 
лошо постапување за сметка на неутврдената состојба во земјата на прием 
само по себе  не претставува повреда на член 3 (види Vivarajah and others, 
наведено погоре, § 111, and Fatgan Katan and others v. Germany и другите 
против Германија (dec.), бр. 67679/01, 31 мај 2001) и дека, онаму каде 
расположливите извори ја опишуваат општата состојба, конкретните 
наводни тврдења на апликантот во конкретниот случај е потребно да се 
поткрепат со други докази (види Mamatkulov and Askarov, наведено погоре, 
§ 73, и Muslim, наведено погоре, § 68).

132.  Во предметите каде што апликантот тврди дека тој или таа е член на 
група која систематски е изложена на пракса на лошо постапување, Судот 
смета дека заштитата од член 3 на Конвенцијата влегува во игра кога 
апликантот докажува, каде што има потреба врз основа на изворите кои 
се споменати во претходниот параграф, дека постојат сериозни причини 
да се верува во постоењето на дадената пракса и негово/нејзино членство 
во засегнатата група (види, mutatis mutandis, Salah Sheekh, наведено погоре, 
§§ 138-149).

133.  Во врска со материјалниот датум, постоењето на ризик мора примарно 
да биде оценето во однос на фактите кои биле познати или кои требало да 
ѝ бидат познати на државата потписник во моментот на протерувањето. 
Меѓутоа, доколку апликантот сè уште не бил екстрадиран или депортиран 
кога Судот го разгледувал случајот, релевантното време ќе биде времето 
на постапките кои се водат пред Судот (види Chahal, наведено погоре, 
§§ 85 и 86, и Venkadajalasarma v. The Netherlands, бр. 58510/00, § 63, 
17 февруари 2004). Ваквата ситуација вообичаено произлегува од тоа што, 
како и во овој предмет, депортирањето или екстрадицијата се одложени 
како резултат на изрекувањето на привремена мерка од страна на Судот 
согласно со правилото 39 од Правилникот на Судот (види Mamatkulov и 
Askarov, наведено погоре, § 69). Според тоа, иако е точно дека историските 
факти досега се од интерес, бидејќи фрлаат светлина врз сегашната 
ситуацијата и на начинот на кој веројатно ќе се развива ситуацијата, сепак, 
моменталните околности се одлучувачки.

iii.  Концептите на „тортура° и „нечовечко или деградирачко постапување°

134.  Според утврдената судска пракса на Судот, лошото постапување мора да 
достигне минимално ниво на сериозност доколку треба да потпадне под 
опфатот на член 3. Процената на таквото минимално ниво на сериозност 
е релативна; тоа зависи од сите околности на случајот, како што е 
времетраењето на постапувањето, физичките и менталните последици 
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од него и, во некои случаи, полот, возраста и здравствената состојба на 
жртвата (види, меѓу другите, Price v. The United Kingdom, бр..33394/96, § 24, 
EКЧП 2001-VII; Mouisel v. France, бр. 67263/01, § 37, EКЧП 2002-IX; и Jalloh v. 
Germany [GC], бр. 54810/00, § 67, 11 јули 2006).

135.  За едно казнување или постапување кое се поврзува со него да биде 
„нечовечко° или „деградирачко°, страдањето или понижувањето кои се 
вклучени мора во секој случај да го надминуваат неизбежниот елемент на 
страдање или понижување кое е поврзано со дадена форма на легитимно 
постапување или казнување (види Labita v. Italy [GC], бр. 26772/95, § 120, 
EКЧП 2000-IV).

136.  За да се одреди дали конкретна форма на лошо постапување може да се 
оквалификува како тортура, предвид мора да се земе разграничувањето 
определено со член 3 помеѓу овој поим и поимот за нечовечно или 
деградирачко постапување. Ова разграничување се чини дека е вклучено 
во Конвенцијата за да се овозможи припишување на специјалната стигма 
за „тортура° само за намерно нечовечно постапување кое предизвикува 
многу сериозно и немилосрдно страдање (види Ajdin v. Turkey, пресуда од 
25 септември 1997, Извештаи 1997-VI, § 82, и Selmouni, наведени погоре, 
§ 96).

(б)  Примена на горенаведените принципи во односниот  предмет

137.  Судот најпрво забележува дека државата се соочува со огромни 
потешкотии во овие модерни времиња да ги заштити своите заедници од 
терористичко насилство (види Chahal, наведено погоре, § 79, и Shamayev 
и други, наведено погоре, § 335). Оттаму, во денешно време не може да се 
потцени степенот на опасноста од тероризмот и заканата која тероризмот 
ја претставува за заедницата. Меѓутоа, тоа не смее да ја стави под знак 
прашање апсолутноста на член 3.

138.  Според тоа, Судот не може да го прифати аргументот на Владата на 
Обединетото Кралство, кој е поддржан од страна на тужената држава, 
дека мора да се направи разграничување во рамките на член 3 помеѓу 
постапувањето кое е извршено директно од страна на државата-потписник 
и постапување кое е извршено од страна на властите на друга држава, 
и дека заштитата од последната наведена форма на лошо постапување 
треба да се одмерува во однос на интересите на заедницата во целина 
(види точка 120 и 122 погоре). Бидејќи заштитата од постапувањето кое 
е забрането со член 3 е апсолутна, со таа одредба се наметнува обврска да 
не се врши екстрадиција или протерување на лице кое во земјата во која 
ќе биде примено ќе биде изложено на реален ризик да биде предмет на 
такво постапување. Како што Судот во повеќе наврати има одлучено, не 
може да има отстапување од тоа правило (види ја судската пракса која е 
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наведена во точка 127 погоре). Оттаму, уште еднаш мора да се потврди 
принципот кој се наведува во пресудата Chahal (наведено погоре, § 81) 
дека не е можно да се одмери ризикот од лошо постапување во однос 
на причините кои се изнесени за протерувањето за да се одреди дали 
одговорноста на државата е опфатена во рамките на член 3, дури и кога 
таквото постапување е извршено од страна на друга држава. Во таа 
смисла, однесувањето на даденото лице, колку и да е непожелно или да 
е опасно, не може да се земе предвид со значење дека заштитата која 
се обезбедува со член 3 е многу поширока отколку заштитата која се 
обезбедува со членовите 32 и 33 од Конвенцијата на Обединетите нации 
од 1951, Конвенцијата на Обединетите нации за статусот на бегалците 
(види Chahal, наведено погоре, § 80 и точка 63 погоре). Покрај тоа, тој 
заклучок е во согласност со точките IV и XII од насоките на Комитетот 
на министри при Советот на Европа за човекови права и борба против 
тероризмот (види точка 64 погоре).

139.  Судот смета дека е погрешно сфатен аргументот кој се заснова на 
балансирањето на ризикот од штета доколку лицето се врати назад во 
однос на опасноста која тоа лице ја претставува за заедницата доколку 
не се прати назад. Концептите на „ризик° и „опасност° во овој контекст не 
се погодни за еден тест на балансирање, бидејќи тоа се поими кои може 
да се проценат само независно еден од друг. Доказите кои се изнесени 
пред судот или откриваат дека постои значителен ризик доколку 
лицето биде вратено назад или нема ризик. Изгледите дека тој може да 
претставува сериозна закана за заедницата ако не се врати, на ниеден 
начин не го намалуваат степенот на ризикот од лошо постапување на 
кое тоа лице може да биде изложено при враќањето. Од таа причина, ќе 
биде несоодветно да се побара повисок стандард на докажување, како 
што е поднесено од страна на странката која врши интервенција во 
предметот, каде што лицето се смета дека претставува сериозна опасност 
за заедницата, бидејќи процената на степенот на ризик е назависна од 
таквиот тест.

140.  Во врска со вториот дел од аргументите на Владата на Обединетото 
Кралство, во однос на тоа дека апликантот претставува закана за 
националната безбедност, мора да се изнесат посилни докази за 
да се докаже таквиот ризик од лошо постапување (види точка 122 
погоре). Судот забележува дека таквиот пристап не е компатибилен 
со апсолутната заштита која се обезбедува во рамките на член 3. Тоа е 
рамно на тврдењето дека, во отсуство на докази кои исполнуваат повисок 
стандард, со заштитата на националната безбедност многу полесно се 
оправдува  прифаќањето на ризикот за лошо постапување со поединецот. 
Оттаму, Судот не гледа причина зошто треба да се менува релевантниот 
стандард на докажувањето, како што предлага третата страна која врши 
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интервенција во предметот, барајќи за предметите како што е овој да се 
докаже дека изложеноста на лошо постапување е „многу поверојатна 
отколку што не е°. Во спротивно, повторно истакнува дека за едно 
планирано насилно протерување да претставува повреда на Конвенцијата, 
потребно е – и доволно – како издржана основа да биде покажано дека 
верувањето оти постои реален ризик за даденото лице во земјата во која 
ќе биде примено, дека тоа лице ќе биде изложено на постапување кое е 
спротивно на член 3 (види точка 125 и 132 погоре и судската пракса која е 
наведена во тие точки).

141.  Судот понатаму забележува дека слични аргументи на оние кои биле 
изнесени од третата страна вклучена во овој предмет, биле веќе одбиени 
во пресудата за Chahal која е наведена погоре. Дури и доколку, како што 
тврдат владите на Италија и на Обединетото Кралство, постои зголемена 
закана од тероризам од тој момент, таа околност нема да ги стави под знак 
прашање заклучоците од пресудата Chahal во врска со последиците од 
карактерот на апсолутност на член 3.

142.  Покрај тоа, Судот честопати има укажувано дека се применуваат строги 
критериуми и се применува внимателен преглед кога се проценува 
постоењето на реален ризик од лошо постапување (види Jabari, наведено 
погоре, § 39) во случај на лице кое е отстрането од територијата на тужената 
држава по пат на екстрадиција, протерување или која било друга мерка 
која се спроведува за таа цел. Иако процената на таквиот ризик до одреден 
степен е шпекулативна, Судот отсекогаш е многу претпазлив, во однос на 
вршење внимателен преглед на материјалот кој е изложен пред него од 
аспект на потребниот стандард на докажување (види точка 128 и 132 
погоре) пред да се изрече привремената мерка според правилото 39 или 
утврдувањето дека доколку се спроведе отстранувањето од територијата  
тоа ќе биде спротивно на член 3 од Конвенцијата. Како резултат на тоа, 
откако е донесена пресудата за предметот на Chahal, ретко е донесен таков 
заклучок..

143.  За овој предмет, Судот најнапред предвид ги земал извештаите на 
Aмнести интернешнл и Хјуман рајтс воч во врска со Тунис (види точка 65-
79 погоре), во кои се опишува загрижувачка состојба. Заклучоците од овие 
извештаи се поткрепени со извештајот на Министерството за надворешни 
работи на САД (види точка 82-93 погоре). Особено што во овие извештаи 
се споменуваат бројни и редовни случаи на вршење тортура и лошо 
постапување како суров начин на казнување или делење правда врз 
лицата кои се обвинети според Законот за спречување на тероризам од 
2003. Практиките за кои се известува – за кои се наведува дека честопати 
се спроведуваат врз лица кои се наоѓаат во полициски притвор со цел од 
нив да се изнуди признание – вклучуваат бесење од таванот, закани за 
силување, спроведување на електрични шокови, потопување на главата 
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во вода, постојано тепање и правење изгореници од цигари, а сите тие се 
практики кои без сомнение го достигнуваат степенот на сериозност која се 
бара во рамките на член 3. Притоа се известува дека надлежните туниски 
власти не спроведуваат истраги за наводните тврдења за вршење на 
тортура и за лошо постапување, дека тие одбиваат да преземат активности 
по поднесените приговори, и дека редовно се служат со признанија кои 
се добиени со присила за да се обезбеди обвинението (види точка 68, 71, 
73-75, 84 и 86 погоре). Имајќи го предвид авторитетот и репутацијата 
на авторите на овие извештаи, степенот на сериозност на истрагите 
кои биле спроведени за да се состават тие извештаи, фактот дека за 
дадените прашања нивните заклучоци се доследни помеѓу себе и дека тие 
заклучоци се суштински поткрепени со голем број на други извори (види 
точка 94 погоре), Судот нема сомненија во нивната веродостојност. Покрај 
тоа, тужената влада нема изнесено никакви докази или извештаи со кои 
може да се побијат тврдењата кои се дадени од изворите кои ги наведува 
апликантот.

144.  Апликантот бил судски гонет во Италија за учество во меѓународен 
тероризам и наредбата за негово депортирање била издадена со сила на 
законската одлука бр. 144 од 27 јули 2005 насловена како „итни мерки 
за спречување на меѓународниот тероризам° (види точка 32 погоре). 
Покрај тоа, во негово отсуство во Тунис му била изречена и казна 
затвор во времетраење од дваесет години за членство во терористичка 
организација која оперира во странство во време на мир и за поттикнување 
на тероризам. Постоењето на таа казна беше потврдено од изјавата на 
Aмнести интернешнл од 19 јуни 2007 (види точка 71 погоре).

145.  Судот, исто така, забележува дека странките не се сложуваат по 
прашањето дали треба да се повтори судењето на апликантот во Тунис. 
Апликантот тврди дека тој не може да го обжали обвинението со ефект на 
негово одложување, и дека дури и да може да го направи тоа, туниските 
власти може да го стават во затвор како мерка на претпазливост (види 
точка 154 погоре).

146.  Во овие околности, Судот смета дека е покажана цврста основа за 
верување дека постои реален ризик за апликантот да биде изложен на 
постапување кое е спротивно на член 3 од Конвенцијата, доколку тој биде 
депортиран во Тунис. Тој ризик не може да биде исклучен врз основа 
на друг материјал кој му е на располагање на Судот. Особено што иако е 
точно дека Меѓународниот комитет на Црвениот крст бил во можност 
да ги посети затворите во Тунис, од таа хуманитарна организација се 
бара да ја одржи доверливоста во врска со нејзината теренска работа 
(види точка 80 погоре) и, покрај ветувањето кое е дадено во април 2005, 
други независни организации кои работат на заштита на човековите 
права, како што е Хјуман рајтс воч биле одбиени за слично такво право за 
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посетување (види точка 76 и 90 погоре). Покрај тоа, за некои од дејствијата 
на тортура се известува дека наводно биле извршени додека жртвите се 
наоѓале во полициски притвор или притвор пред судење во просториите 
на Министерството за внатрешни работи (види точка 86 и 94 погоре). 
Последователно на тоа, посетите од страна на Меѓународниот комитет 
на Црвениот крст не можат да го исклучат ризикот од изложеност на 
постапување кое е спротивно на член 3 во овој случај.

147.  Судот понатаму забележува дека на 29 мај 2007, додека жалбата беше 
сè уште во постапка пред судот, владата на Италија побарала од владата 
на Тунис преку италијанската амбасада во Тунис, дипломатски гаранции 
дека апликантот нема да биде изложен на постапување кое е спротивно 
на член 3 од Конвенцијата (види точка 51 и 52 погоре). Меѓутоа, 
туниските власти не ги обезбедиле таквите гаранции. Најпрво тие навеле 
дека се подготвени да го прифатат префрлањето на Тунижаните кои се 
во притвор во странство  во Тунис (види точка 54 погоре). Во втората 
вербална нота од 10 јули 2007 (т.е., ден пред претресот во Големиот судски 
совет), Министерството за надворешни работи на Тунис истакнало дека 
на затворениците им се гарантираат права според туниските закони, и 
дека Тунис има пристапено кон „релевантните меѓународни договори 
и конвенции° (види точка 55 погоре). Во врска со тоа, Судот забележува 
дека постоењето на домашни закони и пристапување кон меѓународни 
договори со кои се гарантира почитувањето на основните права во 
принцип не е доволно само по себе за да се обезбеди адекватна заштита од 
ризикот за лошо постапување каде, како и во овој предмет, од веродостојни 
извори е пријавено дека властите се оддаваат на или, пак, толерираат 
практики кои очигледно се спротивни на принципите на Конвенцијата.

148.  Исто така, треба да се истакне дека и дури и доколку туниските власти 
ги имале дадено дипломатските гаранции кои биле побарани од Италија, 
како што не го направиле тоа за овој предмет, тоа немаше да го ослободи 
судот од обврската да провери дали таквите дадени гаранции при 
нивната примена во пракса се доволна гаранција дека апликантот ќе биде 
заштитен од ризикот да биде изложен на постапување кое е спротивно 
на Конвенцијата (види Chahal, наведено погоре, § 105). Во секој случај, 
тежината која треба да се придаде на гаранциите дадени од земјата на 
прием зависи поединечно од околностите кои преовладуваат во тој 
момент.

149.  Оттаму, одлуката за депортирање на апликантот во Тунис ќе претставува 
повреда на член 3 од Конвенцијата доколку таа одлука биде спроведена.
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 II   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

150.  Апликантот тврди дека кривичната постапка која била покрената против 
него во Тунис не била правична и дека протерувањето ќе го изложи на 
ризик од флагрантно одрекнување на правдата. Тој се повикува на член 6 
од Конвенцијата, во чии релевантни делови се наведува дека:

„1. При покренувањето на ... какво било кривично обвинение против некого, 
секој има право на правично ... сослушување ... од страна на независен и 
непристрасен трибунал...

...

3.  Секој оној, за кој има покренато кривично обвинение, ги има следниве 
минимални права:

(a)  да биде соодветно информиран, на јазик кој детално го познава, за 
природата и причината за обвинението против него;

(б) да има соодветно време и капацитети за подготовка на својата одбрана;

(в)  да се брани лично или преку правна помош по сопствен избор или, 
доколку нема доволно средства за да ја плати правната помош, тоа да се 
обезбеди бесплатно кога тоа се бара во интерес на правдата;

(г)  да ги провери или да ги има проверено сведоците кои се против него и 
да добие присуство и испитување на сведоците во негово име под истите 
услови како и сведоците кои се против него;

(д)  да има бесплатна помош од преведувач, доколку не може да го разбере 
или не го зборува јазикот кој се употребува во судницата.°

151.  Владата го одби овој аргумент.

A.  Допуштеност

152.  Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно неоснована во смисла 
на значењето на член 35 § 3 од Конвенцијата. Исто така, Судот истакнува 
дека жалбата  не е недопуштена на која било друга основа. Оттаму, таа 
мора да се прогласи за допуштена.

Б.  Основаност

1.  Aргументи на странките

(a)  Апликантот

153.  Апликантот поднел  дека постои сериозен ризик од одрекување на 
правдата во Тунис, каде не се почитува ни минималната заштита која се 
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предвидува со меѓународното право. Сите Тунижани кои се обвинети за 
терористички активности во Италија имале неправични судења откако 
биле вратени во татковината. Во тој поглед, апликантот како типичен го 
наведе случајот на г. Лоубири Хабиб, кој бил ослободен од обвинението 
за тероризам од страна на италијанските судови, но бил притворен во 
Тунис и лишен од можноста да си го види семејството. Г. Лоубири успеал 
да добие „ревизија° на туниската кривична постапка што резултирало во 
негово обвинение, но постапката за ревизија која се одвивала во Воениот 
висок суд во Тунис резултирала во значително зголемување на неговата 
казна, од десет на триесет години затвор.

154.  Апликантот понатаму наведува дека оперативниот дел од пресудата, 
односно изреката на неговата пресуда во негово отсуство била доставена 
на неговиот татко, г. Мохамед Шериф, на 2 јули 2005. Како резултат на тоа, 
повеќе не постои можност за поднесување на жалба. Во секој случај, дури 
и да се претпостави дека жалбата е можна и дека со таквата жалба може 
да се запре спроведувањето на казната, тоа не би ги спречило туниските 
власти да го притворат како мерка на претпазливост. Освен тоа, во 
поглед на сериозната повреда на граѓанските права на политичките 
затвореници во Тунис, дури и теоретската можност за поднесување на 
жалба во несоодветно време нема да го исклучи ризикот од флагрантно 
одрекнување на правдата. Покрај тоа, не може со сигурност да се знае дали 
судот кој има јурисдикција да спроведе сослушување за таквата жалба ќе 
биде граѓански или воен апелационен суд.

155.  На крајот, апликантот истакнува дека судењето бил спроведено во воен 
суд во Тунис, и дека обвинетиот во таквите постапки нема можност да 
изнесе докази, да му биде назначен адвокат, или да му се обрати на судот. 
Освен тоа, во овој предмет, ниту семејството ниту неговите адвокати не 
можеле да добијат копија од пресудата на воениот суд (види точка 30 
погоре).

(б) Владата

156.   Бидејќи досието не ја содржи оригиналната или заверена копија од 
пресудата која му е изречена на апликантот во Тунис, Владата тврдела 
дека е невозможно да се провери дали информациите кои тој ги обезбедил 
се точни. Тие потоа поднеле дека протерувањето може да подразбере и 
барање на одговорност од државата-потписник согласно со член 6 само 
во исклучителни случаи, особено каде што било очигледно дека кое било 
обвинение во земјата на прием ќе претставува  „флагрантно° одрекување 
на правдата, што не е случај со овој предмет. Од друга страна, од државата-
потписник не било побарано да утврди дали постапките кои се воделе 
надвор од нејзината територија ги исполнуваат сите условите кои се 
утврдени со член 6.  Инаку, правилото би било спротивно на тековниот 
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тренд кој бил поттикнат од самиот суд, за да се зајакне меѓународната 
заемна помош во областа на судството.

157.  Според релевантните одредби на тунискиот закон, лице кое е осудено во 
негово отсуство има право на повторно отворање на постапката. Правото 
на повторно отворање на постапката може да се искористи во соодветно 
време и согласно со барањата на член 6. Особено што лицето кое е осудено 
во негово отсуство и кое живее во странство, може да ја обжали пресудата 
која била доставена во негово отсуство во рок од триесет дена. Кога не 
била извршена достава на пресудата, жалбата е секогаш допуштена и 
оттаму се одложува извршувањето на казната. Покрај тоа, можноста 
за обжалување на пресудата која била изречена во отсуство во Тунис, е 
потврдена со изјавите на директорот на одделот за меѓународна соработка 
при Министерството за правда на Тунис, што го потврдува кажаното 
(види точка 40 погоре). Покрај тоа, апликантот немаше изнесено никакви 
докази кои во однос на релевантните правила на тунискиот закон се 
прикажани како издржана основа за да се верува дека неговото судење 
било спроведено во услови кои се спротивни на принципите на правично 
судење.

158.  Како што е општо признато, во државите кои се потписнички на 
Конвенцијата, судење кое се спроведува пред воен суд може да се разгледува 
во однос на член 6. Меѓутоа, во случај на протерување, апликантот мора 
да докаже дека одрекувањето на правдата од кое тој стравувал ќе биде 
„флагрантно°. Таков доказ не бил изнесен за овој предмет. Покрај тоа, во 
декември 2003 биле направени измени на домашните одредби во Тунис 
кои се однесувале на терористички дела кои се извршени од страна на 
цивили, со тоа што воените судии биле заменети со граѓански судии и во 
истрагата учествувал и истражен судија.

159.  На крајот, Владата тврдела дека  предметот на г. Лоубири, кој е наведен 
од страна на апликантот, не бил релевантен, бидејќи зголемувањето на 
казната по жалбата е нешто што може да се случи и во оние земји кои 
најстрого се придржуваат кон Конвенцијата.

2.  Оцена на Судот

160.  Судот потсетува на своите наоди дека депортирањето на апликантот 
во Тунис ќе претставува повреда на член 3 од Конвенцијата (види точка 
149 погоре). Немајќи причина за сомневање дека тужената држава ќе ја 
испочитува моменталната пресуда, оттаму смета дека не е потребно да се 
одлучува по хипотетичкото прашање дали во случај на протерување во 
Тунис, исто така, ќе дојде до повреда  на член 6 од Конвенцијата.
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III    НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

161.  Апликантот тврди дека неговото протерување во Тунис ќе го лиши 
неговиот партнер и неговиот син од неговото присуство и помош. Тој се 
повикува на член 8 од Конвенцијата, кој гласи:

„1. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен
живот, домот и преписката.
2. Нема да постои никаво мешање од страна на јавната власт при оства-

рувањето на ова право, освен во согласност со законот и доколку тоа е не-
опходно во едно демократско општество за заштита на националната без-
бедност, јавната безбедност или економската благосостојба во земјата, за 
спречување на немири или извршување на кривично дело, за заштита на 
здравјето и моралот, или за заштита на правата и слободите на другите. °

162.  Владата го одби овој аргумент.

A.  Допуштеност

163.  Судот истакнува дека за оваа жалба нема очигледна неоснованост во 
смисла на значењето на член 35 § 3 од Конвенцијата. Исто така, Судот 
истакнува дека жалбата не е недопуштена на која било друга основа. 
Оттаму, жалбата се прогласува за допуштена.

Б.  Основаност

1.  Aргументи на странките

(a)  Апликантот

164.  Апликантот истакнува дека имал семеен живот во Италија, кој ќе биде 
нарушен поради спроведувањето на протерувањето: тој живеел со г-ѓа В. 
од 1998; нивното дете се родило следната година. Во тоа време тој веќе 
имал побарано дозвола за престој, која не била издадена сè до 2001 година. 
Кога дозволата истекла, тој неуспешно се обидувал да го регулира својот 
статус за да најде работа. Детето на апликантот веќе посетувало училиште 
во Италија, што не би било можно во Тунис, каде самиот апликант бил 
изложен на ризик од притворање или смрт. Г-ѓа В. не работела веќе цела 
година, бидејќи страдала од сериозна форма на исхемија, поради што 
честопати било потребно да биде носена во болница, а тоа исто така ја 
спречувало да патува во Тунис. Оттаму, апликантот е единствениот кој 
финансиски го издржувал семејството.

165.  Кои било наводни тврдења во врска со опасноста која апликантот ја 
претставува за општеството биле одрекувани со неговата ослободителна 
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првостепена пресуда за обвинението за меѓународен тероризам. Како што 
стоеле работите, тоа била единствената судска одлука која била донесена 
во постапките кои се воделе против него, бидејќи жалбената постапка сè 
уште не била завршена. Од страна на владата не биле изнесени никакви 
нови докази.

166.  Покрај тоа, властите располагале со многу други средства за да го 
следат апликантот, а протерувањето е мерка која треба да се усвои само во 
екстремни случаи. Во тој поглед, апликантот истакна дека од 3 ноември 
2006 тој требало да се пријавува во полициската станица во Милано 3 пати 
неделно и дека му било забрането да ја напушти територијата на Италија 
(види точка 43 погоре). Тој секогаш ги исполнувал овие обврски и затоа 
можел да си ја поврати својата возачка дозвола, која му била одземена – 
незаконски во овој поднесок – од страна на властите кои издаваат возачки 
дозволи (motorizzazione civile).

(б)  Владата

167.  Владата поднесе се произнесе дека предвид биле земени следниве факти: 
(a) апликантот го основал семејството во Италија во време кога неговиот 
престој во Италија бил незаконски, бидејќи добил син со Италијанка во 
1999, додека, пак, дозволата за престој која му била доделена од семејни 
причини, не била издадена сè до 29 декември 2001; (б) детето не посетувало 
училиште во Италија долго време и не било значително изложено на 
италијанската култура (тоа моментално посетува второ одделение во 
основно училиште), така што ќе може да продолжи да посетува училиште 
во Тунис; (в) апликантот не живеел никогаш со г-ѓа В. и нејзиниот син: 
тие сите живееле во Арлуно, сè до 7 октомври 2002, кога се преселиле 
во Милано; апликантот никогаш не живеел во Арлуно, често патувал во 
странство, бил уапсен на 9 октомври 2002, и се оженил со друга жена со 
муслиманска церемонија (види точка 57 погоре); (г) семејниот живот 
може да се одржи надвор од територијата на Италија, имајќи предвид дека 
ниту апликантот ниту г-ѓа В. не се во работен однос во Италија.

168.  Вмешаноста во семејниот живот на апликантот има правна основа во 
домашното право, имено Законот бр. 155 од 2005. Покрај тоа, предвид 
треба да се земе негативното влијание, кое поради неговата личност 
и степенот на опасност од тероризам кој апликантот го претставува 
за националната безбедност имаат посебното значење кое треба да се 
припише на спречувањето на сериозен криминал и безредие. Оттаму, 
каква било вмешаност во правото на апликантот за почитување на 
неговиот семеен живот претставува легитимна цел и е потребно во секое 
демократско општество.
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169.  Покрај тоа, никакво несразмерно или прекумерно оптоварување не 
било наметнато на семејството на апликантот. Во контекст на политиката 
за спречување на криминалот, законодавниот дом морал да има голема 
слобода на дејствување за да одлучува за постоењето на проблем од 
јавен интерес и за изборот на аранжмани за примена на поединечна 
мерка. Организираниот криминал за терористички цели во Италија и 
во Европа има достигнато особено алармантен размер, до степен до кој 
владеењето на правото е под закана. Административните мерки (како 
што е депортирањето) биле неопходни за ефективно дејствување против 
оваа појава. Депортирањето претполага постоење на „доволно докази° 
дека лицето кое е под сомнение поддржувало или помагало  некоја 
терористичка организација. Министерството за внатрешни работи не 
може да се потпре само на сомненија, туку мора да ги утврди фактите и 
објективно да ги процени. Сите материјали од досието укажуваат дека 
процената во овој предмет била точна и не произволна. Доказот кој се 
употребил во постапките за административно депортирање бил доказ 
кој бил земен во текот на јавната и акузаторна судска постапка која се 
водела во Миланскиот истражен суд. Во текот на овие кривични постапки, 
апликантот имал можност преку неговиот адвокат да изнесе приговор и 
да изнесе докази за кои смета дека се потребни за да ги заштити своите 
интереси.

2. Оцена на Судот

170.  Судот потсетува на своите наоди дека депортирањето на апликантот 
во Тунис ќе претставува повреда на член 3 од Конвенцијата (види точка 
149 погоре). Немајќи причина да се сомнева дека тужената влада ќе ја 
почитува оваа пресуда, судот смета дека не е потребно да одлучува по 
хипотетичкото прашање дали во случај на протерување во Тунис, исто 
така, ќе има и повреда на член 8 од Конвенцијата.

IV   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 1 ОД ПРОТОКОЛОТ БР. 7

171.  Апликантот поднел дека неговото протерување нема ниту да биде 
„потребно за интересите на јавниот ред° ниту „да се заснова на причини 
поради националната безбедност°. Тој тврди дека има повреда  на член 1 
од Протоколот бр. 7, кој гласи:

„1. Странец кој законски престојува на територијата на една држава не може 
да се протера од нејзината територија, освен кога се работи за извршување 
на одлука донесена во согласност со законот, при што тој има право:

 а. да изнесе причини против таквотот негово протерување;
 б. неговиот случај да се преиспита;
 в. за овие цели да биде застапуван пред надлежен орган или пред
 лице или лица назначени од тој орган.
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  2. Странец може да се протера пред да ги оствари правата согласно со ста-
вовите 1.а, б. и в од овој член, кога таквото протерување е неопходно во 
интерес на јавниот ред или националната безбедност.°

172.  Владата го одби овој аргумент.

A.  Допуштеност

173.  Судот истакнува дека оваа жалба не е очигледно неоснована во смисла на 
значењето на член 35 § 3 од Конвенцијата. Исто така, Судот истакнува дека 
не е недопуштена на која било друга основа. Оттаму, Судот ја прогласува 
жалбата за допуштена.

Б.  Основаност

1.  Aргументи на странките

(a)  Апликантот

174.  Апликантот  се произнесе дека тој законски престојувал на територијата 
на Италија. Тој тврди дека условот на „законски престој° треба да се 
процени во однос на ситуацијата во времето кога била донесена одлуката 
за депортирање. Кога бил уапсен тој имал валидна дозвола за престој, 
чија важност истекла бидејќи тој бил во затвор. Тој потоа се обидел да го 
регулира статусот, но бил спречен во тоа за сметка на неговото затворање 
во привремениот центар за прифаќање.

175.  Статусот на апликантот сега може да се регулира, бидејќи обвиненијата 
за тероризам не довеле до негово осудување, дека тој живеел заедно 
со својата партнерка Италијанка и со синот, и дека можел да работи. 
Меѓутоа, кој било административен чекор кој тој сакал да го преземе 
бил спречен од фактот што тој не поседувал документ со кој ќе ја докаже 
својата националност, а никогаш не може ни да добие таков документ од 
туниските власти (види точка 45 погоре).

176.  Апликантот се произнесе дека тој бил спречен да ги искористи своите 
права кои се наведени во став 1 (a), (б) и (в) од член 1 на Протоколот 
бр.7, додека, пак, неговото протерување не може да се смета за 
„потребно во интересите на јавниот ред° или „засновано на причини 
заради националната безбедност°. Во тој поглед, тој истакнал дека 
размислувањата на министерот за внатрешни работи биле оспорени од 
страна на Миланскиот истражен суд, кој дал ослободителна пресуда во 
врска со меѓународниот тероризам. Во кој било случај, владата не изнела 
никакви докази за постоење на опасност по националната безбедност 
или јавниот ред, така што одлуката да се одведе во привремен центар за 
прифаќање од аспект на неговото протерување била „незаконска°.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 133

(б)  Владата

177.  Владата забележала дека според објаснувачкиот извештај кој го 
придружува член 1 од Протоколот бр. 7, зборот „законски° се однесува на 
домашното законодавство на засегнатата држава. Оттаму, со домашното 
законодавство треба да се одредат условите кои лицето треба да ги 
исполни за да може да се смета неговото присуство во рамките на 
територијата на државата за „законско°. Особено што странец чиј прием 
и престој станале предмет на одредени услови, на пример, за одреден 
фиксен период и кој повеќе не ги исполнува тие услови не може да се смета 
дека сè уште е „законски° присутен на територијата на државата. Сепак, 
по 11 октомври 2002, датум кој претходи на наредбата за депортирање, 
апликантот повеќе не поседувал важечка дозвола за престој со која се 
дозволувало неговото присуство во Италија. Оттаму, тој не бил „странец 
кој законски престојува на територијата° во смисла на значењето на член 
1 од Протоколот бр.7, што следствено не било применливо.

178.  Владата потоа забележува дека наредбата за депортирање била издадена 
согласно со правилата кои се утврдени според релевантната легислатива, 
според кои се бара едноставна административна одлука. Дадениот закон 
бил достапен, последиците од примената на законот биле предвидливи 
и тој нудел одреден степен на заштита против произволно вмешување 
на државните власти. Исто така, апликантот имал придобивки од 
„минималната процедурална заштита°. Тој бил застапуван пред судијата 
за прекршоци и Регионалниот управен суд од страна на неговиот адвокат, 
кој бил во можност да ги изнесе причините зошто тој не требал да биде 
депортиран. Наредбата за депортирање, исто така, била издадена против 
апликантот кога му била изречена казна затвор од четири години и шест 
месеци, и откако во акузаторната судска постапка била обезбедена целата 
заштита која е пропишана со Конвенцијата.

179.  Во секој случај, владата поднесе дека депортирањето на апликантот 
било потребно за интересите на националната безбедност и за да се 
спречат нередите. Тие тврдат дека овие барања се оправдани во смисла 
на  информациите кои биле изнесени пред судот во текот на кривичната 
постапка против апликантот и истакнуваат дека бараниот стандард 
на докажување за усвојување на административна мерка (наредба за 
депортирање издадена од министерот за внатрешни работи со значење на 
законска одлука бр. 144 од 2005) бил помал отколку што се барало за да се 
заснова едно кривично обвинение. Во отсуство на очигледни произволни 
заклучоци, Судот треба да ја одобри реконструкцијата на фактите од 
страна на властите на државата.
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2.  Оцена на Судот

180.  Судот потсетува на наодите дека депортирањето на апликантот во 
Тунис ќе претставува повреда на член 3 од Конвенцијата (види точка 149 
погоре). Немајќи причина за сомнение дека тужената држава ќе постапи 
согласно со пресудата, од таа причина Судот смета дека не е потребно 
да се одлучува по хипотетичкото прашање дали во случај на негово 
протерување во Тунис ќе постои повреда на член 1 од Протоколот бр. 7.

V ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

181.  Член 41 од Конвенцијата гласи:
 „Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на 

протоколите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока 
договорна страна овозможува само делумна репарација на штетата, 
тогаш доколку е тоа неопходно, Судот ќе му додели правична отштета на 
оштетениот.°

A.  Надоместок на штета

182.  Апликантот најнапред побарал 20 000 евра (EUR) поради загуба на 
приход. Тој истакнал дека наредбата за депортирање била причина тој да 
се најде во состојба на нерегулиран статус, дека тој незаконски бил држен 
во притвор во привремениот центар за прифаќање во Милано три месеци, 
и дека тоа го попречило да ја врши неговата професија.

183.  Во однос на нематеријалната штета, апликантот барал 50 000 евра и 
одложување и(или) укинување на наредбата за депортирање.

184.  Владата истакнала дека депортирањето не било спроведено, така што 
апликантот, странец кој ги прекршил законите на италијанската држава, 
и кој бил законски задржан во притвор по 9 октомври 2002, немал право 
на барање на каков било материјален надоместок или загуба на приход.

185.  На прашањето за нематеријална отштета, Владата се произнесе дека 
нема причинска поврзаност помеѓу однесувањето на италијанските 
власти и страдањето и непријатностите кои ги тврдел апликантот. Во 
секој случај, апликантот не укажал кои критериуми биле применети за 
пресметка на сумата која се бара.

186.  Судот повторил дека е во можност да додели одреден износ за 
надоместок на штета заради задоволување на правдата согласно со член 
41 каде загубата или штетата на кои се заснова барањето биле причинети 
заради утврдената повреда, но дека од Државата не се бара да одреди дека 
отштета не треба да се додели (види Perote Pellon v. Spain, бр. 45238/99, § 
57, 25 јули 2002).
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187.  За овој предмет Судот открил дека спроведувањето на депортирањето 
на апликантот во Тунис ќе претставува повреда на член 3 од Конвенцијата. 
Од друга страна, не се најдени никакви повреди на Конвенцијата за сметка 
на лишувањето на апликантот од слобода или фактот дека неговиот 
престој во Италија бил незаконски. Како резултат на тоа, не постои 
причинска поврзаност помеѓу повредата која е утврдена со оваа пресуда  
и материјалната отштета која ја бара апликантот.

188.  Во врска со нематеријалната отштета која ја побарал апликантот, 
Судот сметал дека утврдувањето дека неговото депортирање, доколку 
било спроведено, би претставувало повреда на член 3 од Конвенцијата, 
претставува доволна правична сатисфакција.

B.  Трошоци и издатоци

189.  Апликантот не побарал надоместок на трошоците и издатоците кои 
настанале во текот на постапките кои се воделе на домашен терен. 
Меѓутоа, тој побарал надоместок за неговите трошоци кои се однесуваат 
на постапките пред судот, кои согласно со пресметката од неговиот 
адвокат изнесуваат 18 179,57 евра.

190.  Владата смета дека овој износ е прекумерен.

191.  Согласно со веќе воспоставената судска пракса на Судот, определена сума 
може да биде доделена по основ на трошоците и издатоците направени од 
апликантот, само доколку истите се реални и биле неопходни, и доколку 
се работи за разумна сума (види Белзиук против Полска, пресуда од 25 
март 1998, Извештаи 1998-II, § 49).

192.  Судот сметал дека бараниот износ по основ на трошоци и издатоци за 
судската постапка е прекумерен и одлучил на апликантот да му додели 
надоместок од 8 000 евра, по основ на ова барање.

C.  Затезна камата

193.  Судот смета дека е соодветно доколку затезната камата се заснова на 
стандардната стапка за задолжување на Европската централна банка, 
зголемена за три процентуални поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1.  Ја прогласува жалбата за допуштена.

2.  Одлучил дека, доколку била спроведена одлуката да се депортира 
апликантот во Тунис, тоа ќе претставувало повреда на член 3 од 
Конвенцијата.
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3.  Одлучил дека не е потребно да се разгледува дали спроведувањето на 
одлуката да се депортира апликантот во Тунис исто така ќе претставува 
повреда на член 6 и 8 од Конвенцијата и член 1 од Протоколот бр. 7.

4.  Одлучил дека наодот за повреда претставува доволна правична отштета за 
надоместок на нематеријална штета кој се бара од страна на апликантот.

5.  Одлучил

(a)  дека тужената држава во рок од три месеци треба на апликантот да му 
исплати 8 000 евра (осум илјади евра) во врска со трошоците и издатоците, 
зголемено за секој данок кој ќе му се пресметува на апликантот;

(б)  дека по истекот на гореспоменатите три месеци па до моментот на 
исплата, ќе се пресметува редовна затезна камата на горенаведените 
износи, по стапка еднаква на стандардната стапка за задолжување на 
Европската централна банка, зголемена за три процентуални поени.

6.  Го одбива остатокот од барањето на апликантот за правична отштета.

 Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на јавна седница во Зградата на човековите права во 
Стразбург на 28 февруари 2008 година.

Vincent B , Jean-Paul C ,
секретар                                                                                                                претседател
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4. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

PALADI ПРОТИВ МОЛДАВИЈА

(Апликација бр. 39806/05)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 10 март 2009 година

Во случајот Палади (Paladi) против Молдавија,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во 
состав:

 г. Jean-Paul Costa, претседател, 

 г. Peer Lorenzen,
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г. Karel Jungwiert,

 г-ѓа Elisabet Fura-Sandström,
 г. Egbert Myjer,

 г. Sverre Erik Jebens,
 г. Ján Šikuta,
 г-ѓа Ineta Ziemele,
 г. Mark Villiger,
 г. Giorgio Malinverni,
 г. Luis López Guerra,
 г. András Sajó,
 г-ѓа Мирјана Лазарова Трајковска ,
 г-ѓа Nona Tsotsoria,
 г. Işıl Karakaş,
 г. Mihai Poalelungi, судии,и 

г. Винсент Бергер (Vincent Berger), секретар,
расправајќи на затворена седница на 14 мај 2008 и на 28 јануари 2009 година,
ја донесе следнава пресуда, усвоена на последниот наведен датум:
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ПОСТАПКА

1. Случајот беше инициран со апликација (бр. 39806/05) против Република 
Молдавија, поднесена до Судот во согласност со член 34 од Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основните слободи („Конвенција“) од 
страна на државјанин на Молдавија, г. Јон Палади (Ion Paladi) („апликант“), 
на 9 ноември 2005 година.

2. Апликантот беше застапуван од страна на г. Г. Улијановски (G. Ulianovschi), 
адвокат кој работи во Кишинев. Владата на Молдавија („Владата“) е 
застапувана од својот застапник, г. В. Гросу (V. Grosu).

3. Апликантот тврдел, особено дека не му била пружена соодветна медицинска 
помош и дека бил притворен без законска основа и во отсуство на 
основано сомнение дека извршил кривично дело. Тој се жалел на отсуство 
на релевантни причини за продолжување на неговиот притвор во текот 
на судската постапка и должината на времето за да се одлучи по неговите 
habeas corpus барањата, како и одбивањето да се разгледа жалбата и новото 
habeas corpus барање поднесени од него. Тој, последователно, се жалел на 
бавното постапување на властите по времената мерка изречена од Судот 
на 10 ноември 2005 година според правило 39 од Деловникот на Судот.

4. Апликацијата беше доделена на Четвртиот оддел од Судот (правило 52, § 
1, од Деловникот на Судот), составен од судиите Bratza, Casadevall,  Bonello, 
Traja, Pavlovschi, Garlicki и Мијовиќ , и, исто така,  Lawrence Early, секретар на 
Одделот. На 10 ноември 2005 година, претседателот на Советот одлучил 
да ѝ изрече времена мерка на владата според правило 39 од Деловникот 
на Судот, со цел да се обезбеди континуирано лекување на апликантот во 
Републичкиот невролошки центар („РНЦ“). На 22 ноември 2005 година, 
Советот одлучи да ја извести владата за апликацијата. Според одредбите 
на член 29, § 3, од Конвенцијата, тој одлучил да ја испита основаноста на 
апликацијата истовремено со нејзината допуштеност.

5. На 10 јули 2007 година Советот донесе пресуда во која едногласно ја 
прогласил апликацијата за делумно допуштена, едногласно одлучи дека 
имало повреда на членовите 3 и 5, § 1, од Конвенцијата, и дека не било 
потребно одвоено да ги разгледува претставките на апликантот според 
член 5, §§ 3 и 4, и одлучи, со шест гласови наспроти еден, дека имало 
повреда на член 34 од Конвенцијата.

6. На 30 јануари 2008 година во согласност со барањето на владата од 10 
октомври 2007 година, колегиумот на Големиот судски совет одлучил да 
го проследи случајот до Големиот судски совет, во согласност со член 43 од 
Конвенцијата.
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7. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одредбите 
од член 27, §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24 од Деловникот на Судот.

8. И апликантот и Владата доставија писмени коментари.

9. Беше одржана јавна расправа во зградата на Судот, Стразбур, на 14 мај 2008 
година.

Пред Судот се појавија:

(а) за Владата

Г. V. G ), застапник,

г-ѓа . G ,

г-ѓа R. S , адвокат;

(б) за апликантот

г. G. U , адвокат,

г. N. P , советник.

 На Судот му се обратија г. Grosu и г. Ulianovschi, и тој ги сослуша нивните 
одговори на прашањата поставени од Судот.

ФАКТИ

I ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

10. Апликантот е роден во 1953 година и живее во Кишинев.

11. Фактите за случајот, како што се наведени од странките, може да се 
изложат накратко како што следува.

12. Апликантот беше заменик-градоначалник на Кишинев и, исто така, беше 
предавач на Академијата за економски студии во Молдавија. Помеѓу 
24 септември 2004 година и 25 февруари 2005 година, тој бил притворен 
во истражниот затвор во Центарот за борба против стопанскиот криминал 
и корупција („ЦСКК“). На 25 февруари 2005 година, бил префрлен во 
истражниот затвор бр. 3 на Министерството за правда  во Кишинев (исто 
така, познат како „затвор бр. 3”, последователно преименуван во „затвор 
бр. 13”). Апликантот боледува од многу болести (види ставови 22 и 25 
подолу).

А. Постапки против апликантот

13. Апликантот беше обвинет во три одвоени кривични постапки според 
член 185 (3) од стариот Кривичен законик и член 327 (2) од новиот 
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Кривичен законик („КЗ“) за злоупотреба на овластување и постапување со 
пречекорување на овластување (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 
de serviciu; abuzul de putere sau abuzul de serviciu).

14. На 17 септември 2004 година, ЦСКК отвори кривична истрага во врска со 
апликантот и на 24 септември 2004 година тој беше ставен во притвор.

15. На 27 септември 2004 година, Окружниот суд во Бујучани (Buiucani) 
издаде налог за негово затворање и притвор во траење од триесет дена. 
Причините дадени од судот за издавање на налогот беа следниве:

„[Апликантот] е опасен за општеството. Доколку е пуштен на слобода, тој 
може повторно да изврши престап, да уништи докази или да ги избегне 
органите за спроведување закони, да го попречи нормалниот тек на 
истрагата или да земе докази и да влијае врз доказите и сведоците.“

На 4 октомври 2004 година Апелациониот суд во Кишинев ја уважи таа одлука. 
Судијата M.B. не се согласи, и не најде никаква причина за притворање 
на апликантот, бидејќи обвинителството не достави никакви докази 
за наводната опасност од неговото бегство или мешање во истрагата. 
Апликантот имаше семејство и постојан престој во Кишинев, беше болен 
и немаше кривично досие.

16. Апликантот достави habeas corpus барања на 5, 13 и 19 октомври, 2 ноември 
и 29 декември 2004 година и на 22 февруари, 23 јуни и 20 септември 2005 
година. Тој се повика на следните елементи: неговата лоша здравствена 
состојба; фактот дека немал кривично досие; неговиот беспрекорен 
углед како доктор по економија и универзитетски предавач; фактот дека 
неговите документи за идентификација биле конфискувани од страна 
на органите на прогон за да не може да ја напушти земјата; фактот дека 
неговото семејство и постојаниот престој биле во Кишинев; фактот дека 
ја издржувал својата 75-годишна мајка која била инвалид; фактот дека 
за него гарантирале три добро познати лица (кои веќе депонирале 3 000 
молдавски леи (МДЛ) и секој од нив бил подготвен да плати дополнителни 
8 000 МДЛ кои првично ги побарал судот); и недостигот на причини за 
неговото затворање. Сите овие барања беа одбиени на основи слични на 
оние наведени во одлуката од 27 септември 2004 година.

17. На 22 октомври 2004 година, списите на предметот беа доставени до 
основниот суд.

18. Не неодреден датум во октомври 2004 година, обвинителството достави 
втори списи на предметот до основниот суд, во кои апликантот, исто така, 
беше идентификуван како еден од обвинетите. Истрагата за случајот 
започна на 28 март 2003 година. Иследниците двапати ја затворија 
истрагата поради недостиг на докази (на 15 јули и на 26 септември 2003 
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година), но и во двата случаја обвинителот нареди истрагата повторно да 
се отвори.  На 27 октомври 2004 година двата случаја се соединија.

19. На 2 ноември 2004 година, судијата Л.В., претседател на Окружниот суд во 
Центру (Centru), го одбил барањето на апликантот за пуштање на слобода 
врз основа на гаранцијата на три добро познати лица, без да даде каква 
било причина.

20. Апликантот поднел жалба, но судијата Л.В. одбил да ја проследи 
неговата жалба до Апелациониот суд, со образложение дека правото не 
предвидувало поднесување жалба против такви одлуки. Апликантот ја 
поднесе жалбата директно до Апелациониот суд во Кишинев, кој, исто 
така, одби да ја разгледа поради истата причина. Сличен одговор беше 
даден за жалбите поднесени на 25 февруари и 27 септември 2005 година.

21. На 30 декември 2004, трети списи за предметот биле доставени до 
основниот суд, во кои апликантот се обвинува за злоупотреба на 
овластување во негов личен интерес. Овој случај, исто така, се соедини со 
двата случаја против апликантот наведени погоре.

Б. Здравствената состојба на апликантот и добиеното лекување

22. На 24 септември 2004 година, апликантот беше притворен во истражниот 
затвор на ЦСКК. На 29 септември 2004 година, лекарски советодавен 
одбор го прегледа медицинското досие на апликантот на барање на 
неговата сопруга и ја даде следнава дијагноза: дијабетес тип II (зависен 
од инсулин), полиневропатија, дијабетска ангиоспазма, автоимун 
тироидит фаза II, последици од траума на главата со интеркранијална 
хипертензија, ваговална спазма, хроничен опструктивен бронхитис, 
рекурентен хроничен панкреатитис со ендокрин недостиг, хроничен 
активен хепатитис и синдром на хроничен умор. На 14 ноември 2004 
година жената на апликантот го известила основниот суд за наодите на 
лекарскиот одбор.

23. Според апликантот, во истражниот затвор во ЦСКК немало лекарски 
персонал сè до крајот на февруари 2005 година, кога таму се вработил 
лекар по општа пракса. Тој тврдеше дека побарал лекарска помош 
во голем број наврати, но добил третман само од доктори од други 
институции кои го посетиле кога имало итна потреба. На 28 септември 
2004 година била повикана болничка кола за да го лекува апликантот од 
акутна хипертензија Докторот препишал консултација со ендокринолог 
специјалист, кој го посетил на апликантот на 21 декември 2004 година. 
Апликантот, исто така, ги извести обвинителот и судот за неговата 
посебна исхрана и медицински потреби, но не добил никаков одговор. 
Тој доставил примероци од претставките од неговата сопруга, неговата 
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мајка и парламентарна група до органите на ЦСКК, Секторот за затвори, 
основниот суд, Претседателот на Молдавија, министерот за правда и други 
органи. Сопругата на апликантот добила неколку формални одговори, со 
кои во суштина ја известувале дека нејзиниот сопруг го прегледале во 
различни прилики различни доктори и дека ќе му биде пружена лекарска 
помош доколку се појави потреба за тоа.

24. На 15 февруари 2005 година апликантот го прегледал доктор Б.Е., 
психоневролог, кој заклучил дека неговата здравствена состојба била 
„нестабилна со мало подобрување“ и дека требал да продолжи со лекување 
под надзор. На 25 февруари 2005 година, апликантот беше префрлен во 
истражниот затвор во Затвор бр. 3 во Кишинев.

25. На 2 март 2005 година, во согласност со судски налог, апликантот 
беше прегледан од лекарски одбор на Министерството за здравство и 
социјална заштита. Б.И., невролог и член на одборот, му дијагностицирал 
енцефалопатија, полиневропатија со ендокрино потекло, хипертензија, 
периферна васкуларна болест и параплегија на долни екстремитети. 
Тој препорачал дека апликантот треба да се лекува во болница. З.А., 
ендокринолог и член на одборот, му дијагностицирал дијабетес, макро- и 
микроангиопатија, кардиомиопатија, артериска хипертензија, дијабетска 
масна хепатоза, тироидит, хипотироидизам и енцефалопатија. Тој 
препорачал посебна изхрана и лекување во специјализирана клиника 
(ендокринологија-кардиологија-неврологија). Е.В., раководител 
на Секторот за кардиологија во Министерството за здравство и 
социјална заштита и член на одборот, му дијагностицирал исхемиска 
кардиомиопатија и мешана кардиопатија, нестабилна ангина пекторис, 
продолжени напади во текот на претходните две недели, трет степен 
на артериска хипертензија, втор степен на конгестивна срцева слабост, 
хипертензија и ендокрина ренална слабост, дијабетска васкуларна 
болест и торакална дилација. Е.В. препорача дека апликантот треба да се 
лекува во болница во одделение за кардиологија за да се испита и да се 
спречи ризикот од срцев удар. Таа сметаше дека е неопходно да се изврши 
лекување со антикоагуланти, но посочила дека, имајќи го предвид 
стомачното крварење, таквото лекување треба да се даде само под услови 
на строг надзор и во присуство на хирурзи за да интервенираат доколку 
е потребно.

26. Врз основа на овие препораки, основниот суд наредил апликантот да се 
префрли во затворска болница.

27. Врз основа на налогот на Министерството за здравство и социјална 
заштита, доктор В.П., невролог од Републичкиот невролошки центар на 
Министерството за здравство и социјална заштита („РНЦ“), го прегледал 
апликантот на 20 мај 2005 година. Тој ги потврдил претходните дијагнози 
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и препорачал комплексно лекување во специјализирано одделение 
за неврологија на Министерството за здравство и социјална заштита, 
вклучувајќи и терапија со хипербарски кислород (HBO).

28. На 30 мај 2005 година директорот на затворската болница, каде бил 
сместен апликантот, го известил судот за препораките на В.П. и рекол 
дека апликантот ги примал препишаните лекови, но не и терапијата со 
хипербарски кислород, која не можела да се спроведе во затворската 
болница поради недостиг на потребната опрема. Тој, исто така, го известил 
судот дека состојбата на апликантот го спречувала да присуствува на 
судското рочиште.

29. На 1 јуни 2005 година Окружниот суд во Центру (Centru) утврдил дека 
состојбата на апликантот и на уште едно обвинето лице се влошила, и го 
одложил разгледувањето на нивните случаи „до нивното оздравување“. 
Судот не одговорил на барањето на сопругата на апликантот за негово 
пуштање на слобода за да може да се лекува ниту на гореспоменатото 
писмо од директорот на затворската болница.

30. Со писма од 9, 17 и 22 јуни, 5 јули и 1 август 2005 година, директорот 
на затворската болница повторно го известил судот за недостигот на 
потребната опрема во болницата за лекувањето препишано од В.П. 

31. На 7 и 15 септември 2005 година лекарски одбор на Министерството 
за здравство и социјална заштита, кој вклучувал доктори од РНЦ, го 
прегледал апликантот и на 16 септември 2005 година препорачал, inter 
alia, терапија со хипербарски кислород во специјализирано одделение за 
неврологија.

32. На 16 септември 2005 година директорот на затворската болница потврдил, 
во име на апликантот, дека болницата не ја поседувала потребната опрема 
за препорачаната невролошка терапија. Таа информација беше доставена 
до Окружниот суд во Центру (Centru).

33. На 19 септември 2005 година Хелсиншкиот комитет за човекови 
права откако го посетил апликантот во болницата доставил amicus 
curiae информации до судот. Тој сметал дека здравствената состојба 
на апликантот била неспоива со условите во притвор и лекување и 
протестирал против одлуката да се одложи разгледувањето на случајот 
во очекување на негово оздравување.

34. Во врска со наодите на лекарскиот одбор од Министерството за здравство 
и социјална заштита од 16 септември 2005 година, со кои се препорачува 
дека апликантот треба да се лекува во специјализирано одделение за 
неврологија, на 20 септември 2005 година Окружниот суд во Центру 
(Centru) наредил негово префрлање во РНЦ, државна институција, 
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триесет дена. Според владата, вообичаениот период на лекување во РНЦ 
во септември-ноември 2005 година бил осум до девет дена.

35. На 27 септември 2005 година апликантот побарал од Окружниот суд 
во Центру (Centru) да нареди стручен извештај за неговата здравствена 
состојба пред и по неговото затворање, како и за неговата состојба на 
датумот на поднесување на барањето. Во својата одлука на истиот ден, 
Окружниот суд во Центру (Centru) го одбил барањето на апликантот, со 
образложение дека не постоело никакво сомневање во врска со неговата 
здравствена состојба.

36. На неодреден датум, апликантот побарал од раководството на РНЦ да 
обезбеди опис на неговата здравствена состојба и добиеното лекување. Тој 
не добил одговор. На 17 октомври 2005 година, судот му наредил на РНЦ 
веднаш да одговори и судот го добил неговиот одговор на 20 октомври 
2005 година. Во договорот, РНЦ ја поставил својата дијагноза за состојбата 
на апликантот и утврдил дека неговото здравје не е стабилно и дека му е 
потребно понатамошно лекување. На 20 октомври 2005 година, Окружниот 
суд во Центру (Centru) го продолжил лекувањето на апликантот до 10 
ноември 2005 година врз основа на писмото од РНЦ.

37. Според потврда издадена од одделението за терапија со хипербарски 
кислород на Републичката клиничка болница („РКБ“), апликантот 
примил пет тераписки сесии со хипербарски кислород таму, почнувајќи 
на 2 ноември 2005 година. На апликантот му биле препишани дванаесет 
тераписки сесии, закажани да продолжат до 28 ноември 2005 година. 
Според апликантот, тој бил придружуван од РНЦ до РКБ секој втор ден за 
постапката и, исто така, започнал курс за акупунктура таму. Апликантот 
доставил примерок од потврдата до Окружниот суд во Центру (Centru), 
кој на 10 ноември 2005 година одлучил дека тој треба да се префрли во 
затворската болница. Судот ја засновал својата одлука на писмото од РНЦ 
од 9 ноември 2005 година, кој навел дека состојбата на апликантот се 
стабилизирала и дека тој ќе биде отпуштен на 10 ноември 2005 година. 
Дијагнозата за апликантот, како што е наведено во писмото, беше како 
што следува: сериозен, супкомпензиран дијабетес тип II (зависен од 
инсулин), дијабетска ретинопатија, автоимун тироидит, хипотироидизам, 
исхемиска кардиомиопатија, ангина пекторис, втор степен на артериска 
хипертензија со многу голем ризик, мешана кардиопатија, ретка 
суправентрикуларна екстрасистолија, втор степен на дисциркулаторна 
мешана енцефалопатија, церебрална атрофија, пирамидална 
инсуфициенција, особено на десната страна, дијабетска полиневропатија 
и астено-депресивен синдром. Во писмото, исто така, било констатирано 
дека продолжениот притвор на апликантот би „довел до состојба на 
постојана психо-емоционална напнатост, што, пак, [би] предизвикало 
флуктуации во артерискиот притисок и нивоата на шеќер во крвта“.  
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Истата дијагноза била посочена и во отпусната листа за апликантот од 
РНЦ на 10 ноември 2005 година.

38. Бидејќи во писмото на РНЦ не била вклучена терапијата со хипербарски 
кислород меѓу неговите препораки за лекување, судот утврдил дека 
планот за продолжување на терапијата со хипербарски кислород до крајот 
на ноември бил небитен.

39. На 16 ноември 2005 година Министерството за здравство и социјална 
заштита одговорило на прашањата на застапникот на владата во врска со 
потребата за лекување на апликантот. Во писмото било наведено дека на 
17 ноември 2005 година група доктори го разгледала медицинското досие 
на апликантот, која утврдила дека не му е потребно болничко лекување 
„во ниту една медицинска институција, вклучувајќи го и [РНЦ]“ и дека тој 
можел да се лекува амбулантски.

40. На 24 ноември 2005 година апликантот го прегледал физиотерапевт, кој 
му дијагностицирал церебрално-органско растројство со хроничен умор, 
анксиозно-депресивно растројство со органско-психогенско потекло и 
тежок егзистенцијален стрес.

41. На 29 ноември 2005 година апликантот требало да биде отпуштен од 
РНЦ. Во отпусната листа за апликантот од РНЦ на 29 ноември 2005 година 
била повторена дијагнозата од 9 ноември 2005 година, кон која била 
додадена дијагноза за апсцес на простата.  Во препораките дадени од РНЦ 
била вклучена и терапија со хипербарски кислород секој втор ден. На 30 
ноември 2005 година, основниот суд наредил апликантот да се префрли 
во Републичката клиничка болница („РКБ“) десет дена за да добие 
терапија со хипербарски кислород. По рочиштето, апликантот изгубил 
свест и бил однесен со болничка кола во Општинската клиничка болница 
(„ОКБ“) со претпоставка за срцев удар. Како резултат на тоа, основниот суд  
ја изменил својата одлука на истиот датум и наредил апликантот да се 
лекува во ОКБ.

42. Со писмо на 12 февруари 2007 година апликантот доставил до Судот 
потврда во која било наведено дека на 20 јуни 2006 година му откриле 
втор степен на инвалидност.

43. На 11 март 2008 година министерот за здравство наредил основање на 
лекарска комисија за целите на утврдување на здравствената состојба на 
апликантот во текот на периодот од 21 септември до 30 ноември 2005 
година. Комисијата утврдила дека апликантот ја примил целата терапија 
препишана од РНЦ додека бил во притвор во затворската болница. Таа, исто 
така, утврдила дека не била потребна терапија со хипербарски кислород 
во случајот на апликантот, туку едноставно била потребна дополнителна 
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терапија за дијабетес и компликациите кои произлегувале од таа болест. 
Прекинот на терапија со хипербарски кислород за апликантот не влијаел 
врз неговата здравствена состојба, како што се покажало со стабилните 
нивоа на шеќер во крвта пред и по прекинот.

В. Habeas corpus барањата на апликантот

44. На 23 јуни 2005 година, основниот суд го одбил habeas corpus барањето 
доставено од апликантот, со следново образложение:

„... причините за продолжување на притворот на обвинетиот во текот на 
судската постапка се важечки, бидејќи обвинението против него се 
заснова на околности кои сè уште не се разгледани од судот, и менувањето 
на заштитните мерки може да го попречи утврдувањето вистина во 
кривичната постапка.“

45. На 8 јули 2005 година апликантот доставил уште едно habeas corpus 
барање, повикувајќи се на членовите 2 и 3 од Конвенцијата, нагласувајќи 
дека кога разгледувањето на неговиот случај било одложено во очекување 
на негово оздравување, му било одбиено лекувањето потребно за 
неговото оздравување. Судот го одложил разгледувањето на барањето. 
Разгледувањето на барањето беше повторно одложено на 11 јули 2005 
година на неограничено време.

46. На 18 јули судијата Л.В.. беше отсутен и разгледувањето на случајот беше 
одложено. На 22 јули 2005 година останатите членови на судот беа отсутни 
и разгледувањето на случајот беше повторно одложено.

47. На 25 јули 2005 година апликантот побарал примерок од судските 
записници од 8 и 11 јули 2005 година и го известил судот за влошувањето 
на неговата здравствена состојба. Барањето било одбиено. На 3 август 
2005 година, Окружниот суд во Центру (Centru) го известил апликантот 
дека разгледувањето на неговото habeas corpus барање е одложено во 
очекување на одговор од Министерството за здравство и социјална 
заштита на неговото барање од 7 јули 2005 година во врска со неговата 
здравствена состојба.

48. На 20 септември 2005 година Окружниот суд во Центру (Centru) го одбил 
habeas corpus барање на апликантот „бидејќи причините за продолжување 
на неговиот притвор и понатаму се важечки“. Судот, исто така, ја одбил и 
претставката на апликантот дека несоодветното медицинско лекување 
кое го добил било еднакво на нечовечки и деградирачки третман:

„... бидејќи претставникот на [затворската болница] изјави дека [апликантот] 
го добил потребното медицинско лекување во болница; не постои доказ 
за нечовечки или деградирачки третман.“
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Меѓутоа, во исто време, судот наредил апликантот да се префрли во РНЦ 
(види став 34 погоре).

49. На 27 септември 2005 година, жалбата на апликантот за одбивањето на 
неговото habeas corpus барање не беше разгледана, при што судот утврдил 
дека не може да се поднесува дополнителна жалба. Судот, исто така, го 
одби неговото барање за медицинско испитување за да се утврди неговата 
моментална здравствена состојба и начинот на кој тој бил лекуван за 
време на притворот.

50. На 11 октомври 2005 година апликантот доставил уште едно habeas corpus 
барање со кое ставил приговор, inter alia, на издржаноста на кое било 
основано сомнение со кое се оправдува неговиот продолжен притвор. Тој 
се повикал на наодот за повреда на член 5 од Конвенцијата во случајот 
Сарбан против Молдавија (Sarban v. Moldova) (број. 3456/05, 4 октомври 
2005) како нова околност со која се наложува повторно разгледување на 
потребата за негов притвор. Судот го одбил барањето, утврдувајќи дека 
тоа не може да се поднесе барем најмалку еден месец откако е разгледано 
последното такво барање. Тој, исто така, утврдил дека пресудата на 
која се повикал апликантот не претставувала нова околност, бидејќи се 
однесувала само на г. Сарбан (Sarban), а не и на апликантот.

51. На 10 ноември 2005 година апликантот побарал од Окружниот суд во 
Центру (Centru) да нареди негово понатамошно лекување во РНЦ или 
негово пуштање на слобода врз основа на неговото habeas corpus барање. 
Судот го одбил барањето за продолжување на лекувањето во РНЦ (види 
став 37 погоре) и не го разгледал habeas corpus барањето.

52. На 15 ноември 2005 година Окружниот суд во Центру (Centru) го одбил 
habeas corpus барањето на апликантот од 10 ноември 2005 година, 
утврдувајќи го следново: 

„... не се разгледани сите докази; [апликантот] работел како заменик-
градоначалник на Кишинев и продолжува да има влијание врз сведоците 
кои треба да се испрашаат; тој може да го попречи претставувањето 
на автентични докази пред судот, кои сè уште се чуваат во општината 
Кишинев.“

53. На 15 декември 2005 година, притворот на апликантот во текот на 
судската постапка бил заменет со обврска да не го напушти местото на 
живеење.

Г. Времена мерка изречена од Судот

54. Четвртокот вечерта на 10 ноември 2005 година, Судот ѝ изрекол, преку 
факс, на владата на Молдавија времена мерка според правило 39 од 
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Деловникот на Судот, во кој навел дека „апликантот не треба да се префрли 
од [РНЦ]. Оваа времена мерка ќе важи сè додека Судот не го разгледа 
случајот, односно најдоцна до 29 ноември 2005 година.“ Истата порака 
била испратена неколку пати по факс во текот на петокот утрото на 11 
ноември 2005 година. На 11 ноември 2005 година, заменик-секретарот на 
Четвртиот оддел направил неколку телефонски повици на броеви кои ги 
посочил застапникот на владата, но не добил никаков одговор.

55. Петокот утрото на 11 ноември 2005 година, адвокатот на апликантот 
побарал од основниот суд да го одложи извршувањето на неговата одлука 
од 10 ноември 2005 година и да го спречи префрлањето на апликантот 
од РНЦ. Тој доставил примерок од факсот од Европскиот суд за човекови 
права во врска со времената мерка. Окружниот суд во Центру (Centru) не 
одржал рочиште и не одговорил на неговото барање. Апликантот на крај 
беше префрлен во затворската болница истиот ден.

56. Во понеделник на 14 ноември 2005 година адвокатот на апликантот го 
известил претседателот на Врховниот совет на судии (Consiliul Superior 
al Magistraturii) за тоа дека судијата Л.В., претседател на Окружниот суд 
во Центру (Centru), не го разгледал неговото барање од 11 ноември 2005 
година, и побарал итна постапка за да се обезбеди почитување на насоките 
за времени мерки на Судот. Истиот ден, адвокатот доставил слично барање 
до застапникот на Владата на Молдавија до Судот и до Јавниот обвинител, 
посочувајќи дека обвинителот кој бил одговорен за случајот го поддржал 
барањето на апликантот за продолжување на неговото лекување во РНЦ. 
Тој, исто така, посочил дека одлуката за префрлање на апликантот во 
затворската болница не била спроведена до 10 часот наутро, кога тој го 
поднел барањето до Окружниот суд во Центру (Centru).

57. На истиот ден, и по барањето на застапникот на владата, Окружниот 
суд во Центру (Centru) наредил повторен прием на апликантот во РНЦ 
до 29 ноември 2005 година. Странките ги оспорија последователните 
настани. Според апликантот, тој бил донесен во РНЦ во 6:30 наутро, но 
раководството одбивало да го прими шест часа. Кога апликантот почнал да 
се чувствува лошо, раководството го примило по полноќ. Според владата, 
апликантот бил примен на денот кога Окружниот суд во Centru го наредил 
неговиот прием, а доцнењето било поради мислењето на докторот дека 
на апликантот не му било потребно понатамошно лекување во РНЦ. 
Застапникот на владата лично го надгледувал спроведувањето на налогот.

58. Апликантот доставил примерок од вести кои се емитувале на PRO-TV 
телевизискиот канал, во кои биле прикажани настаните во РНЦ. Новинарот 
навел дека апликантот бил оставен да чека шест часа за да се донесе одлука 
и дека на крај бил примен по полноќ. Докторите го информираа новинарот 
дека првично одбиле да го примат апликантот, бидејќи го немале неговото 
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медицинско досие, и дека го примиле откако им било донесено неговото 
медицинско досие. Во интервју дадено на истиот новинар, застапникот на 
владата навел дека причините за доцнењето при приемот на апликантот 
биле „одредени технички, организациски прашања“. Ова било потврдено 
со изјава на заменик-раководителот на Секторот за затвори.

59. На 12 декември 2005 година Врховниот совет на судии го известил 
адвокатот на апликантот, како одговор на неговото писмо од понеделник 
14 ноември 20 05 година, дека застапникот на владата официјално го 
известил Окружниот суд во Центру (Centru) за насоките за времени мерки 
на Европскиот суд со факс на 14 ноември 2005 година во 14:19 часот. По 
итно рочиште, основниот суд наредил повторен прием на апликантот во 
РНЦ.

II  РЕЛЕВАНТНО ПРАВО И ПРАКСА

А. Домашно право и пракса

60. Релевантните одредби од Законот за кривична постапка („ЗКП“) гласат 
како што следува:

Член 176

Основи за изрекување заштитни мерки

„1. Заштитни мерки може да применат органите на прогон или судот 
единствено во оние случаи кога постои сериозна основа да се верува дека 
обвинет ... ќе побегне, ќе го попречи утврдувањето вистина во текот на 
кривичната постапка или повторно ќе изврши престап; алтернативно, 
тие може да ги примени судот со цел да обезбеди извршување на казна.

2. Притвор во текот на судска постапка и алтернативни заштитни мерки 
може да се изречат единствено во случаи на престапи во врска со кои 
правото предвидува казна затвор подолга од две години. Во случаи кои се 
однесуваат на престапи за кои правото предвидува казна затвор помала 
од две години, тие може да се применат ако ... обвинетиот веќе извршил 
дела наведени во став 1.

3. При одлучување за неопходноста од примена на заштитни мерки, 
органите на прогонот и судот ги земаат предвид следниве дополнителни 
критериуми:

(1) природата и степенот на штета предизвикани со престапот;

(2) карактерот на ... обвинетиот;

(3) неговата/нејзината возраст и здравствена состојба;
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(4) неговата/нејзината професија;

(5) неговата/нејзината брачна состојба и постоењето членови на семејство 
кои ги издржува;

(6) неговата/нејзината економски статус;

(7) постоењето постојано место на престој;

(8) други важни околности ...“

Член 246

Временски рок за разгледување барање

„1. Барањата ... се разгледуваат и по нив се одлучува веднаш откако ќе се 
достават. Ако органот до кој е доставено барањето не може да одлучи по 
барањето веднаш, тој ја донесува својата одлука во рок од три дена од 
датумот на прием ...”

61. По влегувањето во сила на новиот Закон за кривична постапка на 12 јуни 
2003 година, првостепените судови беа должни да обезбедат судија 
кој е на работа за време на викенди и државни празници за да ги реши 
итните случаи.  Во согласност со потврда издадена од претседателот на 
Окружниот суд во Центру (Centru), тој суд подготви список на имиња за 
таа цел.

Б. Судска пракса на Меѓународниот суд за правда

62. Во својата пресуда за случајот за LaGrand (пресуда од 27 јуни 2001, ICJ 
Reports 2001, §§ 111-115), Меѓународниот суд за правда одлучи дека:

„111. Во врска со прашањето дали Соединетите Американски Држави 
постапиле во согласност со обврската со која се задолжени како резултат 
на одлуката од 3 март 1999 година, Судот напоменува дека во одлуката 
биле изречени две привремени мерки, а во првата мерка било наведено 
дека

’Соединетите Американски Држави треба да ги преземат сите мерки кои 
им се на располагање за да обезбедат дека Walter LaGrand нема да биде 
погубен во очекување на конечната одлука во таа постапка, и треба да го 
известат Судот за сите мерки кои ги преземале при спроведувањето на 
оваа одлука‘.

Со втората мерка се бараше владата на Соединетите Американски Држави 
да ’ја достави оваа одлука до гувернерот на државата Аризона‘. ... 
Министерството за надворешни работи достави примерок од одлуката на 
Судот до гувернерот на Аризона. ...
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Соединетите Американски Држави, на тој начин, се ограничија себеси само 
на доставување на текстот од одлуката до гувернерот на Аризона. Со ова, 
секако, се исполни барањето од втората од двете изречени мерки. Што 
се однесува до првата мерка, Судот констатира дека со неа не се создала 
обврска за извршување, туку дека од Соединетите Американски Држави 
се побарало да ’ги преземат сите мерки кои им се на располагање за да 
обезбедат дека Walter LaGrand нема да биде погубен во очекување на 
конечната одлука во таа постапка‘. Судот се согласува дека како резултат 
на доцното доставување на барањето за привремени мерки, властите во 
Соединетите Американски Држави имале многу малку време да постапат.

112. Како и да е, Судот напоменува дека самото доставување на неговата 
одлука до гувернерот на Арзиона, без каков било коментар, особено дури 
и без приговор за привремено одложување и објаснување дека немало 
општа согласност за позицијата на Соединетите Американски Држави 
дека одлуките на Меѓународниот суд за правда за привремени мерки не се 
обврзувачки, секако дека беше помалку отколку што можеше да се стори 
дури и во пократок врменски период. ...

113. Исто така, вреди да се напомене дека гувернерот на Аризона, до кој 
била доставена одлуката на Судот, одлучил да не го спроведе налогот, 
иако Одборот за помилување на Аризона препорачал одложување на 
погубувањето на Walter LaGrand.

114. На крај, Врховниот суд на Соединетите Американски Држави ја одбил 
одделната апликација на Германија за одложување на погубувањето, 
’имајќи го предвид доцното доставување на приговорите и правосудните 
пречки кои тие ги повлекуваат‘. Сепак, Врховниот суд ќе можеше, како што 
еден од неговите членови инсистираше, да одобри првично одложување, 
со што ќе имаше ’време да ги разгледа, по информациите од сите 
заинтересирани странки, односните правосудни и меѓународни правни 
прашања  . .’ (Federal Republic of Germany et al. v. United States et al., Врховен 
суд на Соединетите Американски Држави, 3 март 1999).

115. Преиспитувањето на горенаведените чекори преземени од властите на 
Соединетите Американски Држави во врска со одлуката на Меѓународниот 
суд на правда од 3 март 1999 година посочи дека различни надлежни 
органи во Соединетите Американски Држави не ги презеле сите чекори 
кои требале да ги преземат за да се спроведе одлуката на Судот. Со 
одлуката не се барало од Соединетите Американски Држави да спроведат 
овластувања кои тие ги немале: но со него се вовела обврска да ’ги 
преземат сите мерки кои им се на располагање за да обезбедат дека Walter 
LaGrand нема да биде погубен во очекување на конечната одлука во таа 
постапка ...‘. Судот констатира дека Соединетите Американски Држави не 
ја исполнија оваа обврска.



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА152

  Под овие околности, Судот заклучи дека Соединетите Американски 
Држави не постапиле во согласност со одлуката од 3 март 1999 година.“

ПРАВО

63. Апликантот се жалел на повреда на неговите права загарантирани со член 
3 од Конвенцијата, како резултат на несоодветната медицинска помош 
која му била пружена во притвор. Член 3 гласи, како што следува:

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување.“

64. Апликантот, исто така, сметал дека неговиот притвор бил во спротивност 
со член 5, § 1, од Конвенцијата, бидејќи не постоела законска основа за 
негово притворање во текот на судската постапка и тој бил затворен во 
отсуство на основано сомнение дека извршил кривично дело. Член 5, § 1, 
во делот кој е релевантен, гласи како што следува:

 „Секој човек има право на слобода и на безбедност. Никој не смее да биде 
лишен од слобода, освен во долунаведените случаи и во согласност со 
постапка предвидена со закон:

 ...

(в) ако е затворен или притворен поради приведување пред надлежна судска 
власт, кога постои оправдано сомнение дека тоа лице извршило кривично 
дело, или кога тоа е разумно неопходно за тоа лице да се спречи да изврши 
кривично дело, или по извршувањето на кривичното дело да побегне;“

65. Апликантот се жалел според член 5, § 3, од Конвенцијата дека неговото 
притворање во текот на судската постапка не се засновало на „релевантни 
и доволни“ причини. Тој, исто така, се жалел за одлуката да се одложи 
разгледувањето на неговиот случај сè додека не се подобри неговото 
здравје. Делот кој е релевантен во член 5, § 3, гласи:

„Секое лице затворено или притворено во согласност со одредбите од став 
1 (в) има ... право на судење во разумен рок или на пуштање на слобода 
во текот на судската постапка. Пуштањето може да се услови со давање 
гаранција дека тоа лице ќе се појави на судењето.“

66. Апликантот, исто така, изјавил дека должината на времето за 
разгледување на habeas corpus барањето кое го доставил, одбивањето да 
се разгледа неговата жалба на одбивањето на тоа барање и одбивањето 
на дополнително habeas corpus барање врз основа на нови околности се 
сметале за повреда на член 5, § 4, од Конвенцијата, кој гласи:
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„Секое лице лишено од слобода со затворање или притворање има право 
да вложи жалба до судот, а судот треба да одлучи во најкус можен рок за 
законитоста на тоа притворање и ако тоа не било законско, да нареди 
негово ослободување.“

67. На крај, апликантот се жалел на непочитување на времената мерка 
изречена од Судот. Тој сметал дека тоа е еднакво на повреда на член 34 од 
Конвенцијата, кој гласи:

„Судот може да прими апликации од кој било поединец, невладини 
организации или група поединци кои се сметаат за жртва на повреда на 
правата, признаени во Конвенцијата или во нејзините протоколи, што 
ја извршила една од Високите договорни страни. Високите договорни 
страни се обврзуваат со никаква мерка да не го спречуваат ефикасното 
остварување на ова право.

I НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

А. Пресуда на Советот

68. Советот, едногласно, утврдил повреда на член 3 од Конвенцијата во врска 
со неспорната потреба на апликантот за постојана специјализирана 
медицинска помош и отсуството или ограничениот степен на таква помош 
во текот на неговиот притвор (види ставови од 73 до 85 од пресудата на 
Советот).

Б. Поднесоци на странките

1. Владата

69. Владата изјавила дека апликантот не боледувал од никаква болест 
која не била соодветно третирана за време на неговиот притвор. Му 
била пружена сета лекарска грижа препорачана во текот на неговиот 
притвор, со исклучок на терапијата со хипербарски кислород (HBO). 
Меѓутоа, таквата терапија била само дополнителна терапија која не била 
потврдена во клиничките испитувања дека има каков било забележлив 
ефект врз пациент со здравствена состојба слична на онаа на апликантот. 
Апликантот го прегледале голем број доктори во текот на неговиот 
притвор и тој последователно бил ставен под лекарски надзор на 
докторите во затворската болница, кои постапувале во согласност со сите 
терапии кои му ги препишале доктори специјалисти. Неговите услови на 
притвор и третман, според тоа, не се сметале за третман во спротивност 
со член 3 од Конвенцијата.
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2. Апликантот

70. Апликантот изјавил дека не му била пружена соодветна медицинска 
помош додека бил во притвор, како што утврдил Советот. Тој доставил 
документи кои не биле во списите на предметот кои ги разгледал Советот, 
според кои тој сериозно се разболел набргу откако властите одбиле да 
обезбедат негово понатамошно лекување во одделение за неврологија. 
Година и пол подоцна, официјално му откриле втор степен на инвалидност 
поврзана со болест која била несоодветно лекувана за време на неговиот 
притвор.

В. Оцена на Големиот судски совет

71. Судот повторува дека „државата мора да обезбеди дека лице е притворено 
во услови кои се соодветни во врска со неговото човечко достоинство, 
дека начинот и методот на извршување на мерката не го подложуваат на 
болка или тешкотии со интензитет кој го надминува неизбежниот степен 
на страдање својствен за притвор и дека, имајќи ги предвид практичните 
барања на затворање, неговото здравје и добростостојба се соодветно 
обезбедени, меѓу другото, преку обезбедување на потребната медицинска 
помош“ (види Kudła v. Poland [GC], бр. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI).

72. Големиот судски совет констатира дека апликантот има сериозна 
здравствена состојба, која е потврдена од голем број медицински 
специјалисти (види ставови од 22 до 43 погоре). Исто така, фактите 
за случајот јасно покажуваат дека на апликантот не му била пружена 
медицинска помош која соодветствувала на неговата состојба, како што 
е детално прикажано во пресудата на Советот (види пресуда на Советот, 
§§ 76-85). Големиот судски совет се согласува со Советот дека, во врска 
со здравствената состојба на апликантот и целокупната медицинска 
помош која му била пружена додека бил во притвор, третманот на кој бил 
подложен бил спротивен на член 3 од Конвенцијата.

II  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, § 1, ОД КОНВЕНЦИЈАТА

73. Советот, едногласно, утврдил повреда на член 5, § 1, од Конвенцијата, 
повикувајќи се на добро воспоставената судска пракса во врска со 
праксата на домашните власти за притворање обвинет во текот на 
судската постапка, без притоа да се продолжи налогот на судот со кој се 
дава законска основа за таквото притворање (види, на пример, Boicenco 
v. Moldova, бр. 41088/05, § 154, 11 јули 2006, и Holomiov v. Moldova, 
бр. 30649/05, § 130, 7 ноември 2006).

74. Судот повторува дека „кога станува збор за лишење од слобода, од 
особена важност е дека е исполнет општиот принцип за правна сигурност. 
Според тоа, од суштинско значење е условите за лишување од слобода 
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според домашното право да се јасно дефинирани и дека самото право е 
предвидливо во неговата примена, така што го исполнува стандардот на 
’законитост‘ превиден во Конвенцијата, стандард со кој бара сите закони 
да се доволно прецизни за да му овозможат на лице – доколку е потребно, 
соодветен совет – да ги предвиди, до степен кој е разумен во околностите, 
последиците кои одредена постапка може да ги има“ (види Baranowski 
v. Poland, бр. 28358/95, § 52, ECHR 2000-III, и Steel and Others v. the United 
Kingdom, 23 септември 1998, § 54, Reports of Judgments and Decisions 1998-
VII).

75. Странките не поднесоа приговор на наодот на Советот во своите 
поднесоци до Големиот судски совет. Големиот судски совет не гледа 
никаква причина за различен заклучок за ова прашање.

III  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, §§ 3 И 4, ОД КОНВЕНЦИЈАТА

76. Советот, едногласно, утврдил дека, имајќи предвид дека за притворот на 
апликантот недостасувала каква било законска основа од 22 октомври 
2004 година, немало потреба одделно да се разгледуваат претставките на 
апликантот според член 5, §§ 3 и 4.

77. Странките не доставиле никаков коментар. Големиот судски совет се 
согласува со пристапот на Советот во врска со овие две претставки.

IV  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 34 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

78. Член 34 од Конвенцијата гласи како што следува:

„Судот може да прими апликации од кој било поединец, невладини 
организации или група поединци кои се сметаат за жртва на повреда на 
правата, признаени во Конвенцијата или во нејзините протоколи, што 
ја извршила една од Високите договорни страни. Високите договорни 
страни се обврзуваат со никаква мерка да не го спречуваат ефикасното 
остварување на ова право.“

А. Пресуда на Советот

79. Советот утврдил, со шест гласови наспроти еден, дека имало повреда 
на член 34 од Конвенцијата во конкретниот случај. Во пресудата беше 
особено наведено следното (§§ 97-100):

„97. Судот укажува на редоследот на настаните откако ѝ ги изрекол времените 
мерки на владата ... Очигледно е дека постоеле сериозни недостатоци во 
секоја фаза од процесот во смисла на постапување по времените мерки, 
започнувајќи со отсуството, во канцеларијата на застапникот на владата, 
на службеници кои ќе одговараат на итни повици од Регистарот, па 
продолжувајќи со недостатокот на дејства преземени до страна на таа 
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канцеларија помеѓу утрото на 11 ноември 2005 година и попладнето на 14 
ноември 2005 година ..., надополнето со тоа што Окружниот суд во Центру 
(Centru) не постапил итно по прашањето кога тоа било побарано од него 
на 11 ноември 2005 година од страна на адвокатот на апликантот. На крај, 
одбивањето шест часа да се прими апликантот во РНЦ и покрај времените 
мерки на Судот и одлуката на домашниот суд, исто така, се релевантни.

98. Судот констатира дека апликантот бил во сериозна состојба која, како 
што се чини од документите достапни во релевантниот момент, го довела 
неговото здравје во ризик чии ефекти се моментални и кој предизвикува 
непоправлива штета. Токму тој ризик беше причина за одлуката на Судот 
да ја изрече времената мерка. За среќа, немало негативни последици 
по животот или здравјето на апликантот од доцнењето да се спроведе 
таа мерка. Меѓутоа, Судот не може да прифати дека одговорноста на 
државата поради непостапување по нејзините обврски преземени според 
Конвенцијата треба да зависи од непредвидливи околности како што е 
(не)појавувањето на болест за која е потребна итна медицинска помош 
во текот на непостапувањето по времените мерки. Би било спротивно 
на целта и намената на Конвенцијата Судот да бара докази не само за 
ризик кој предизвикува непоправлива штета за едно од основните права 
предвидени со Конвенцијата (како пто се оние заштитени со член 3, види, 
на пример, Aoulmi v. France, бр. 50278/99, § 103, ECHR 2006-I (извадоци)), 
туку и за фактичката штета пред тој да може да увиди дека држава 
прекршува своја обврска да постапи по времените мерки.

99. Судот смета дека непостапувањето на домашните власти, во врска со 
прашање од итна природа, по времената мерка изречена од Судот, самото 
по себе ја доведува во прашање можноста на апликантот да ја достави 
својата апликација пред Судот и, според тоа, беше во спротивност со 
условите од член 34 од Конвенцијата. Ова беше надополнето, прво, со 
очигледното непостоење во домашното право и пракса на јасни одредби 
со кои се бара од домашен суд веднаш да постапи по времена мерка; и, 
второ, со недостатоците во организирањето на работата на канцеларијата 
на застапникот на владата, што резултираше во нејзино непостапување 
веднаш по времената мерка и необезбедување дека болничките власти ја 
имаат на располагање целата потребна медицинска документација ...

100. Во контекст на сериозниот ризик на кој бил изложен апликантот како 
резултат на доцнење во постапување по времената мерка и, покрај 
краткиот временски период на таквото доцнење, Судот утврди дека имало 
повреда на член 34 од Конвенцијата во конкретниот случај.“
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Б. Произенсувања на странките

1. Апликантот

80. Апликантот побара од Големиот судски совет да ја уважи пресудата 
на Советот, со која се утврдила повреда на член 34 од Конвенцијата. Тој 
сметал дека со неговото префрлање во затворската болница, тужената 
влада не постапила по времената мерка изречена од Судот. Застапникот 
на владата и основниот суд „намерно ја занемариле времената мерка“, 
како што направиле и медицинските власти. Постоеле доволно докази 
за невистината во тврдењето на застапникот дека тој презел дејство 
насочено кон постапување по времената мерка уште во петокот на 
11 ноември 2005 година.

81. Апликантот тврдеше дека неговото префрлање од РНЦ, што претставувало 
очигледно занемарување на времената мерка изречена од Судот, му 
причинило болка и довело до влошување на неговото здравје, како што 
било докажано со последователни медицински докази. Како резултат на 
тоа, тој се соочил со „вознемиреност и инфериорност, состојба на очај и 
страв дека ниту времената мерка изречена од Судот нема да му помогне да 
ја добие медицинската помош потребна за лекување на неговата болест“. 
Ова го попречило остварувањето на неговите права предвидени во член 
34 од Конвенцијата.

2. Владата

82. Владата изјавила дека таа постапила по времената мерка изречена од 
Судот. Краткиот период на доцнење од три дена во спроведување на 
мерката, што вклучил и викенд, се должел на околности кои биле надвор 
од контрола на владата. Конкретно, Судот не го испратил релевантното 
писмо по електронски пат ниту по факс, како што било договорено 
претходно во врска со целата комуникација со владата. Исто така, било 
невозможно основниот суд да ги свика сите заинтересирани странки 
во петокот на 11 ноември 2005 година, туку тоа го сторил наредниот 
работен ден, по итното барање на застапникот на владата од 11 ноември 
2005 година до основниот суд. Покрај тоа, префрлањето на апликантот 
од РНЦ не резултирало во автоматско прекинување на неговата терапија 
со хипербарски кислород, кој се давал во друг медицински центар до 
кој тој може да оди со придружба. Природата и суштината на времената 
мерка не се однесувала на итен прием на апликантот во болница, туку 
на продолжување на неговата терапија со хипербарски кислород. 
Доцнењето од три дена во обезбедување на таквата терапија не можело да 
предизвика и не предизвикало никаква непоправлива штета на здравјето 
на апликантот.
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83. Владата додаде дека таа немала никаква намера да ја занемари времената 
мерка, и дека навистина ги презела сите потребни чекори за да обезбеди 
постапување по неа како итно прашање. Покрај тоа, краткото доцнење 
во постапувањето по времената мерка на никој начин не го попречило 
апликантот да ја достави својата апликација пред Судот или да комуницира 
со него. Ниту, пак, постоел ризик од непоправлива штета по неговото 
здравје со кој се лиши од постапка пред Судот. Меѓутоа, постоењето на 
таков ризик било задолжителен услов за утврдување повреда на член 34 
од Конвенцијата. Владата се повикала на одлука на Меѓународниот суд на 
правда (Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), одлука од 13 
јули 2006 година за барање за изрекување привремени мерки), тврдејќи 
дека судот го земал предвид постоењето ризик од непоправлива штета 
во корист на странките како основа за неговите одлуки во врска со 
постапувањето по времените мерки.

В. Оцена на Големиот судски совет

1. Општи принципи

84. Со член 34 од Конвенцијата се бара од земјите-членки да се обврзат дека 
со никаква мерка нема да не го спречуваат ефикасното остварување 
на право на апликант на пристап до Судот. Како што Судот одлучил во 
случајот Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC] (бр. 46827/99 и 46951/99, 
§ 100, ECHR 2005-I):

 „... одредбата за правото на доставување апликација (член 34, претходно 
член 25 од Конвенцијата пред Протокол бр. 11 да влезе во сила) е една 
од основните гаранции за ефикасноста на системот за заштита на 
човековите права предвиден во Конвенцијата. При толкување на ваква 
клучна одредба, Судот мора да го земе предвид посебниот карактер на 
Конвенцијата како договор за колективно спроведување на човековите 
права и основните слободи. За разлика од класичните меѓународни 
договори, Конвенцијата вклучува многу повеќе од заемна заложба помеѓу 
договорните држави. Таа создава, покрај мрежа на заемни билатерални 
заложби, објективни обврски кои, според текстот во Преамбулата, имаат 
придобивки од ’колективно гарантирање‘ (види, mutatis mutandis, Loizidou 
v. Turkey, (прелиминарни приговори), пресуда од 23 март 1995, серија A бр. 
310, стр. 26, § 70).”

85. Судот одлучил дека „обврската во член 34 да нема мешање во ефикасното 
остварување на правото на лице да достави претставка пред Судот му 
доделува право на апликантот од процедурална природа – што може да 
се потврди во постапка предвидена со Конвенцијата – кое е различно од 
основните права предвидени во Дел I од Конвенцијата или нејзините 
Протоколи (види, на пример, Shamayev and Others v. Georgia and Russia, 
бр. 36378/02, § 470, ECHR 2005-III).
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86. Во случајот на Маматкулов (Mamatkulov) (цитиран погоре), Судот одлучил 
дека непостапувањето по времена мерка изречена според правило 39 од 
Деловникот на Судот би можело да предизвика повреда на член 34 од 
Конвенцијата:

„104. Времените мерки се изрекуваат само во ограничен број области. Иако до 
Судот не се доставуваат многу барања за времени мерки, тој, во пракса, го 
применува правило 39 само ако постои неизбежен ризик од непоправлива 
штета. Иако не постои конкретна одредба во Конвенцијата за доменот во 
кој ќе се применува правило 39, барањата за негова примена обично се 
однесуваат на правото на живот (член 2), правото да не се биде подложен 
на мачење или нечовечко постапување (член 3) и, особено, правото на 
почитување на приватниот и семејниот живот (член 8) и други права 
загарантирани со Конвенцијата. Во голем број случаи во кои се изречени 
времени мерки се однесуваат на постапки на депортирање и екстрадиција.

...

125. ... според системот превиден во Конвенцијата, времените мерки, 
како што постојано се применуваат во пракса ..., имаат важна улога 
во избегнувањето непоправливи ситуации кои би го спречиле Судот 
соодветно да ја разгледа апликацијата и, онаму каде што е соодветно, 
да му обезбеди на апликантот практична и ефикасна придобивка од 
правата предвидени во Конвенцијата. Соодветно на тоа, во тие услови 
непостапувањето на тужена држава по времени мерки ќе ја поткопа 
ефикасноста на правото на доставување апликација загарантирано со 
член 34 и формалното обврзување на државата од член 1 да ги штити 
правата и слободите предвидени во Конвенцијата.

Изрекувањето времени мерки од страна на Судот, како во конкретниот 
случај, му дозволува не само ефикасно да ја разгледа апликацијата, туку 
и да обезбеди дека заштитата пружена на апликантот со Конвенцијата е 
ефикасна; таквото изрекување, исто така, последователно му овозможува 
на Комитетот на министри да го надгледува извршувањето на конечната 
пресуда. На тој начин, таквите мерки ѝ овозможуваат на односната држава 
да ја исполни својата обврска да постапува во согласност со конечната 
пресуда на Судот, која е законски обврзувачка врз основа на член 46 од 
Конвенцијата.

...

128. ... Непостапување од страна на договорната држава по времени мерки се 
смета за попречување на Судот ефикасно да ја разгледа претставката на 
апликантот и како спречување на ефикасното спроведување на неговото 
или нејзиното право и, соодветно на тоа, како повреда на член 34.“
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87. Судот повторува дека обврската предвидена во член 34 in ine бара 
договорните држави да се воздржат не само од вршење притисок врз 
апликантите, туку и од какво било постапување или непостапување кое, 
преку уништување или отстранување на предметот на апликантот, би 
ја направило безначајна или на поинаков начин би го попречило Судот 
да ја разгледа во својата вообичаена постапка (ibid., § 102). Очигледно е 
од целта на ова правило, која е да се обезбеди ефикасност на правото на 
доставување барање (види став 86 погоре), дека намерите или причините, 
кои се во основата на постапувањето или непостапувањето за кое станува 
збор, се од мала важност при проценување дали се постапува во согласност 
со член 34 од Конвенцијата (види став 78 погоре). Она што е важно е дали 
ситуацијата настаната како резултат на постапување или непостапување 
на властите е во согласност со член 34.

88. Истото важи и за постапувањето по времени мерки како што е предвидено 
со правило 39, бидејќи Судот ги изрекува таквите мерки за целите на 
обезбедување ефикасност на правото на доставување барање (види став 
86 погоре). Произлегува дека член 34 ќе се прекрши ако властите на 
договорната држава не ги преземат сите чекори кои разумно би се презеле 
за да се постапи по мерката изречена од Судот.

89. Понатаму, Судот би посочил дека кога е веројатно потврдено дека има 
ризик од непоправлива штета на уживањето од страна на апликант от на 
едно од основните права според Конвенцијата, целта на времената мерка 
е да се зачуваат и да се заштитат правата и интересите на странките во 
спор пред Судот, во очекување на конечната одлука. Од самата природа 
на времените мерки произлегува дека одлуката за тоа дали тие треба да 
се изречат во конкретен случај често ќе треба се донесе за многу краток 
временски период, со цел да се спречи настанувањето на неизбежна 
потенцијална штета. Како резултат на тоа, целосните факти за предметот 
ќе останат неодредени сè додека Судот мериторно не донесе одлука 
во врска со жалбата, со што е поврзана и самата мерка. Такви мерки се 
изрекуваат токму со цел да се зачува способноста на Судот да донесе 
таква одлука по извршениот ефективен преглед на жалбата. Дотогаш, 
може да биде неизбежно за Судот да изрече привремена мерка врз основа 
на факти, кои покрај тоа што на прв поглед (prima facie)  се во прилог на 
таквите мерки, последователно тие факти може да се дополнуваат или 
да се оспоруваат до степен до кој оправданоста на мерките може да стане 
дискутабилна.

 Од истите причини, фактот дека мерката била изречена со цел да се спречи 
штета, а потоа произлегло дека, всушност, таа штета не настанала и покрај 
пропустот на државата да постапи целосно во согласност со привремената 
мерка, е еднакво нерелевантно за да се оцени дали државата ги исполнила 
своите обврски согласно со член 34. 
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90.  Како резултат на тоа, државата-потписничка не е подготвена да ја замени 
својата пресуда со пресудата на Судот при потврдувањето дали постоел 
реален ризик од моментална и непоправлива штета за апликантот во 
моментот кога била изречена привремената мерка. Ниту, пак, домашните 
власти се оние кои ќе одлучат за временските ограничувања околу 
исполнувањето на обврските за приврементата мерка или за степенот 
до кој треба да испочитува таквата мерка. Оттаму, Судот е оној кој треба 
да го провери постапувањето по таквата привремена мерка, додека, пак, 
државата која смета дека поседува материјали со кои ќе го убеди Судот да 
ја укине привремената мерка треба соодветно да го информира Судот за 
тоа (види, mutatis mutandis, Oлаехеа Кахуас против Шпанија, бр. 24668/03, 
§ 70, EКЧП 2006-X; Tанрикулу против Турција [GC], бр. 23763/94, § 131, 
EКЧП 1999-IV; и Oрхан против Турција, бр. 25656/94, § 409, 18 јуни 2002).

91.  Појдовната точка во потврдувањето дали тужената држава постапила 
согласно со мерката претставува самата формулација на привремената 
мерка (види, mutatis mutandis, анализа на Меѓународниот суд на правдата 
за формулирањето на своите привремени мерки и нивното исполнување 
во LaGrand, наведено во став 62 погоре). Оттаму, Судот ќе провери 
дали тужената држава постапила соодветно и во духот на изречената 
привремена мерка.

92.  При разгледувањето на жалбата согласно со член 34 во врска со наводниот 
пропуст на државата-потписничка да постапи согласно со привремената 
мерка, Судот нема да направи повторна проверка дали неговата одлука 
за примена на привремена мерка била правилна. Токму тужената држава 
треба да му покаже на Судот дека било постапено согласно со привремената 
мерка или, во исклучителен случај, дека постоела објективна пречка 
која го оневозможила таквото постапување согласно со мерката и дека 
Владата ги преземала сите разумни чекори да ја отстрани таквата пречка 
и постојано да го информира Судот за настанатата ситуација.

2.  Примена на горенаведените принципи за дадениот предмет

93.  Судот истакнува дека во дадениот предмет Владата не ја оспорува својата 
обврска, согласно со член 34 од Конвенцијата, да постапи согласно со 
мерката која била изречена од страна на Судот. Наместо тоа, таа тврди 
дека надлежните власти имале направено сè што е во нивна моќ да 
постапат согласно со таа мерка. Одложувањето кое настанало при таквото 
постапување било ограничено на и целосно се должело на одреден број 
на несреќни и објективни околности кои биле надвор од контролата 
на властите. Во секој случај, таквото одложување не предизвикало 
ненадоместива штета по здравјето на апликантот и не го спречило да ја 
поднесе својата жалба пред Судот; и од тие причини, не може да се смета 
дека станува збор за  повреда на член 34 од Конвенцијата.
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 Судот сега ќе проверува дали домашните власти постапиле согласно со 
нивните обврски кои произлегуваат од член 34.

(a)  Дали имало пропуст да се постапи согласно со привремената мерка?

94.  Судот забележува дека привремената мерка, која била издадена во 
четвртокот на 10 ноември 2005, вклучувала инструкции за властите да 
се воздржуваат од постапување, односно да се воздржат од префрлање на 
апликантот од невролошкиот центар. Меѓутоа, покрај тоа што дознале за 
привремената мерка најдоцна утрото во петокот на 11 ноември 2005 (види 
став 54 погоре), властите не го спречиле префрлањето на апликантот на тој 
ден. Треба да се истакне дека во барањето на адвокатот на апликантот, кое 
било поднесено до судот утрото на 11 ноември 2005, јасно е наведено дека 
апликантот може да биде префрлен во кој било момент од невролошкиот 
центар и побарал да се издаде судски налог за да се спречи таквиот подвиг 
врз основа на привремената мерка која била изречена од страна на Судот 
(види ставови 55 и 56 погоре). Покрај поднесокот дека апликантот бил 
префрлен од невролошкиот центар на 10 ноември 2005, Владата не 
обезбедила докази за таа цел. Истовремено, Владата поднела документ со 
кој се докажува дека лекувањето на апликантот во затворската болница 
започнало на 11 ноември 2005 година. Имајќи ги предвид строгите барања 
кои се однесуваат на водењето на евиденција за прием во установи, како 
што е затворската болница, точниот датум на кој пристигнал апликантот 
требало да биде евидентиран. Меѓутоа, Владата одлучила да не достави 
таква евиденција во поддршка на нивното тврдење дека апликантот бил 
префрлен на поранешен датум. Оттаму, Судот не може да утврди дека 
апликантот бил префрлен во затворската болница пред Владата да биде 
информирана за привремената мерка изречена од страна на Судот.

Затоа произлегува дека не било постапено согласно со привремената мерка.

(б) Дали постоеле објективни пречки за постапување согласно со 
привремената мерка?

95. Владата, исто така, се произнела дека било невозможно да се постапи 
согласно со привремената мерка сè до доцна во понеделникот на 14 
ноември 2005, кога, всушност, мерката била спроведена. Одлуката во 
однос на местото во кое апликантот ќе биде ставен во притвор пред 
судењето можел да ја донесе само судот, а од канцеларијата на застапникот 
на Владата писмено се обратиле до судот во петокот на 11 ноември 2005, 
денот кога тие дознале за привремената мерка. Судот направил обид да 
ги повика на суд сите странки тој ден и кога се покажало невозможно тоа 
да се оствари со таков краток рок на известување, состанок бил одржан 
следниот работен ден, на 14 ноември 2005 година. На крајот, Владата 
тврдела дека од канцеларијата на нивниот застапник биле преземени 
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моментални активности за да се обезбеди постапување согласно со 
привремената мерка со писмено обраќање до судот на 11 ноември 2005 
година.

96.  Судот го забележува одговорот кој Врховниот судски совет му го дал на 
адвокатот на апликантот (види стаб 59 погоре), од кој произлегува дека 
писмото не било стигнато до судот до попладнето во понеделникот на 14 
ноември 2005 година. Бидејќи била испратена копијата, тешко дека било 
испратено во петокот на 11 ноември 2005, како што се гледа на самото 
писмо, на кое стои печат за датумот на влез од Центру Околискиот суд 
од 14 ноември 2005 година. Според одлуката која судот ја има донесено 
на тој ден, барање за постапување согласно со привремената мерка било 
поднесено до судот од страна на застапникот на Владата истиот тој ден. 
Дури и да се претпостави дека писмото навистина било потпишано на 11 
ноември 2005, но не било испратено до 14 ноември 2005, или дека било 
испорачано на 11 ноември 2005 по обична пошта и оттаму дошло до 
задоцнето пристигнување во судот, тоа би претставувало немарност која 
не е соодветна на барањето да се преземат сите разумни чекори за да се 
обезбеди моментално постапување согласно со привремената мерка.

97.  Таквата немарност, исто така, е очигледна од фактот што во петокот на 
11 ноември 2005 година, работен ден во Молдавија, никој во владината 
канцеларија на застапникот не бил достапен да одговори на итните повици 
од Регистарот. Судот смета дека тоа претставува проблематизирање, 
бидејќи независно од итноста и сериозноста на која било работа која 
била предмет на привремената мерка во четвртокот на 10 ноември 2005, 
домашните власти покажале неодговорност при давањето помош на 
Судот да се спречи одобрувањето на непоправлива штета. Недостатоците 
од овој тип се некомпатибилни со задолжителните обврски на државите-
потписнички согласно со член 34 во однос на нивното својство да 
постапуваат согласно со привремената мерка со бараната брзина на 
постапување.

98.  Во однос на постапувањето на домашниот суд, Судот повторува дека 
треба да постои итно постапување согласно со привремените мерки. 
Во врска со тоа, Судот забележува дека во досието не постои ништо 
што ќе го поддржи тврдењето на владата дека судот направил обид 
да ги повика странките на постапката против апликантот во петокот 
на 11 ноември 2005 година. Всушност, во таа постапка имало само две 
странки: апликантот и обвинителството. Очигледно е дека апликантот и 
неговиот адвокат биле подготвени да учествуваат. Судот се сомнева дека 
било невозможно од страна на обвинителството да испрати обвинител 
на итниот претрес кој го свикал судот. Претресот не се однесувал на 
оправданоста и околностите на кривичниот предмет против апликантот, 
туку станувало збор за процедурално прашање во однос на тоа дали да 
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се продолжи со неговиот притвор во медицинската установа каде што тој 
веќе бил задржан. Не постоело тврдење дека континуираното лекување 
на апликантот во невролошкиот центар претставувало некаква закана за 
текот на истрагата или јавниот ред. Оттаму, едвај да било потребно да се 
обезбеди присуството на обвинителот кој работел на кривичниот предмет 
на апликантот, и притоа можел да се повика кој било друг обвинител.

99.  Во секој случај, дури и да се претпостави дека судот сметал дека 
присуството на конкретен обвинител било потребно и дека тој обвинител 
не можеле да го најдат, или, пак, дека постоела некаква друга пречка за да 
се одржи тој претрес, судот имал обврска според член 246 од Законот за 
кривична постапка (види параграф 60 понапред), да донесе одлука во која 
ќе се објаснат причините за таквото одлучување. Меѓутоа, судот не донел 
никаква одлука во петокот на 11 ноември 2005 и не постапил на ниеден 
начин по барањето на адвокатот на апликантот, кое било дадено тој ден.

 Судот забележува дека, наспроти тие два настана, во понеделникот на 
14 ноември 2005 година истиот суд можел за само неколку часови да 
одлучи во врска со барањето за промена на местото каде апликантот 
требало да добива лекарски третман (види параграф 41 погоре). Слична 
ситуација се случила на 29 ноември 2005 година (види параграф 57 
погоре). Тоа покажува дека судот бил во можност да изреагира брзо на 
важните случувања. Меѓутоа, поради некакви необјасниви причини, 
судот не постапил на истиот начин на барањето да постапи согласно со 
привремената мерка.

100.  Дури и да се претпостави дека судот на некој начин бил спречен да го 
прегледа барањето на адвокатот на апликантот во петокот на 11 ноември 
2005, сепак, можел да го разгледа барањето многу порано отколку што 
тоа го направил на крајот. Според воспоставената пракса (види параграф 
61 погоре), првостепените судови се обврзани да назначуваат судии од 
списокот на судии, кои треба да одговорат на итни барања за време на 
викендите и државните правници. Судијата кој работел на предметот на 
апликантот, до кој лично била упатена жалбата од 11 ноември 2005, бил, 
всушност, претседателот на Центру Околискиот суд. Оттаму, невозможно 
е тој да не бил запознаен со фактот дека судијата бил на должност и 
согласно со тоа дека привремената мерка изречена од страна на Судот 
можела да биде разгледана во текот на викендот.

101.  Домашните судови се оние кои треба да ги проценат доказите кои се 
изнесени пред нив, вклучително и едностраните докази од апликантот или 
неговиот претставник во врска со постоењето на привремена мерка која е 
изречена од страна на Судот. При проценувањето на доказите, честопати 
ќе им треба официјално известување од страна на надлежните државни 
власти, како што е застапникот на владата. Во овој предмет, кога Центру 
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Околискиот суд добил примерок од писмото од Судот, кое како копија 
било испратено до адвокатот на апликантот, не биле искажани никакви 
сомненија во однос на автентичноста на тоа писмо. Ниту, пак, судот свикал 
итно сослушување за да се потврди автентичноста на привремената мерка 
од аспект на поднесоците на странките. На крајот, судот изреагирал само 
откако ја добил копијата од писмото од застапникот на Владата (види 
параграф 59 погоре) во понеделникот на 14 ноември 2005 во 14 часот и 
19 минути. 

102.  Во однос на сè што е погоре наведено, Судот заклучува дека владата 
не покажала дека постои некаква објективна пречка за постапување 
согласно со привремената мерка која ѝ била изречена на тужената држава 
за дадениот предмет.

(в)  Дали здравствената состојба на апликантот треба да се земе предвид 
при оценувањето на постапувањето согласно со член 34 од Конвенцијата?

103.  Во своите изнесувања пред Големиот судски совет, Владата за прв пат 
поднесе аргументи и медицински докази за да се покаже дека  апликантот 
не бил изложен на толку сериозен ризик како што се мислело претходно, 
и особено што хипербаричната кислородна терапија не била клучна за 
лекувањето на болеста на апликантот. Оттаму, тие тврделе дека фактот 
што властите постапиле по привремената мерка по три дена откако биле 
информирани за неа, тоа не влијаело на можноста на апликантот да ја 
достави својата жалба пред Судот и дека тоа не го изложило на ризик од 
непоправлива штета. Според тоа, немало повреда на член 34.

104.  Меѓутоа, Судот утврдил повреда на член 34 во неколку прилики, притоа 
утврдувајќи дека домашните власти преземале чекори со цел да го 
разуверат апликантот или да го спречат Судот соодветно да го разгледа 
предметот, и покрај тоа што на крајот таквите заложби биле неуспешни 
(види, mutatis mutandis, Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], 
бр. 48787/99, § 482, EКЧП 2004-VII, и Shtukaturov v. Russia, бр. 44009/05, 
§ 148, 27 март 2008). Од досието за овој предмет произлегува дека 
властите на Молдавија не биле свесни за наводното отсуство на ризик 
по животот и здравјето на апликантот во времето на случувањата и 
многу подоцна. Тие не го информирале Судот за каков било доказ кој го 
имале со кој се создаваат сомненија во однос на здравствената состојба 
на апликантот или потребата за еден или друг вид на лекување. Во такви 
околности, не постоело објаснување во тој временски период за нивниот 
пропуст да преземат моментални активности за да постапат согласно 
со привремената мерка и за намалување на претпоставениот ризик за 
апликантот. Таквиот пропуст да се постапи согласно со привремената 
мерка треба најмалку да се смета како дозвола да се продолжи со таквата 
ситуација од немарност, која колку што се знаело во даденото време, 
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можела да доведе до непоправлива штета за апликантот и оттаму 
можело постапката да биде лишена од својот предмет. Фактот што на 
крајот тој ризик не се остварил и што информациите кои биле добиени 
последователо укажувале дека ризикот можеби  бил преувеличуван, не 
го менува фактот дека ставот и непостапувањето од страна на властите 
не биле во согласност со обврските кои произлегуваат од член 34 на 
Конвенцијата.

(г) Заклучок

105.  Судот заклучува дека домашните власти не ја исполниле својата 
обврска да постапат согласно со дадената привремена мерка, и дека во 
околностите на овој предмет не постоело ништо што ќе ги ослободи од 
таквата обврска.

106.  Според тоа, постоела повреда на член 34 од Конвенцијата.

V   ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

107.  Член 41 од Конвенцијата гласи:

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на

протоколите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока

договорна страна овозможува само делумна репарација на

штетата, тогаш доколку е тоа неопходно, Судот ќе му додели правична 
отштета на оштетениот.°

A.  Надоместок на штета

108.  Апликантот не побара друга оштета освен онаа која беше доделена од 
страна на судскиот совет, имено 2 080 евра (EUR) за материјална штета и 
15 000 евра за нематеријална штета.

109.  Владата побара од Судот да го намали износот кој е доделен од страна на 
Големиот судски совет за нематеријална штета, доколку не биде утврдена 
повреда  на член 34 од Конвенцијата во дадениот предмет.

110.  Судот упатува на своите наоди за повреда на член 34 (види точка 17 
погоре) и на неговото прифаќање на сите други наоди на Големиот судски 
совет за дадениот предмет. Притоа смета дека не е потребно на кој било 
начин да се измени износот кој е доделен од страна на Големиот судски 
совет за нематеријална штета.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 167

B.  Трошоци и издатоци

111.  Апликантот побарал надоместок во износ од 3 759 евра за надоместок на 
трошоците и издатоците поврзани со учеството на неговите претставници 
во постапката и во сослушувањето пред Големиот судски совет, покрај 
износот од 4 000 евра, кој веќе бил доделен од страна на Големиот судски 
совет.

112.  Владата сметаше дека таквото барање е прекумерно. Претставникот 
на апликантот во голем степен ги имал повторено поднесоците пред 
Големиот судски совет. Покрај тоа, доколку Големиот судски совет не 
утврдил повреда на член 34 во дадениот предмет, никаков надоместок 
не би требало да се исплати во однос на застапувањето на апликантот 
пред Советот или пред Големиот судски совет во врска со овој предмет. 
На крајот, во однос на трошоците за пат и сместување кои се однесуваат 
на сосолушувањето пред Големиот судски совет, апликантот пропуштил 
да побара од судот да му додели правна помош. Од таа причина, тој бил 
спречен да го бара тоа од владата.

113.  Судот потсетува дека целосно ја поддржува пресудата на Советот. Исто 
така, го поддржува и износот за оштетата кој бил доделен од страна на 
Советот, кој треба да се зголеми со износот на дополнителните трошоци 
и издатоци кои се однесуваат на постапката пред Големиот судски совет. 
Во поглед на горенаведеното и одлучувајќи на правична основа, Судот му 
доделува на апликантот  износ од 7 000 евра за надоместок на трошоците 
и издатоците.

C.  Затезна камата

114.  Судот смета дека е соодветно доколку затезната камата се заснова на 
стандардната стапка за задолжување на Европската централна банка, 
зголемена за три процентуални поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.   Одлучи со петнаесет гласа за и два против дека има повреда на член 3 од 
Конвенцијата.

2.   Одлучи со шестнаесет гласа за и еден против дека има повреда на  член 5 § 
1 од Конвенцијата.

3.  Едногласно одлучи дека не е потребно поодделно да се разгледа жалбата на 
апликантот согласно со член 5 §§ 3 и 4 од Конвенцијата.

4.   Одлучи со девет гласа за и осум против дека има повреда на  член 34 од 
Конвенцијата.
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5.  Одлучи со петнаесет гласа за и два против

(a)  дека тужената држава во рок од три месеци треба да му ги исплати 
следниве износи на апликантот, во противвредност на националната 
валута на тужената држава по стапка која се применува на денот на 
исплатата:

(i)  2 080 евра (две илјади и осумдесет евра) во врска со материјалната штета, 
зголемено за  кој било данок кој се пресметува;

(ii)  15 000 евра (петнаесет илјади евра) за нематеријална штета, зголемено 
за кој било данок кој се пресметува;

(iii)   7 000 евра (седум илјади евра) за трошоци и издатоци, зголемено за кој 
било данок кој му се пресметува на апликантот;

(б)  дека по истекот на гореспоменатите три месеци, па до моментот на  
исплата, ќе се пресметува редовна затезна камата на горенаведените 
износи, по стапка еднаква на стандардната стапка за задолжување на 
Европската централна банка, зголемена за три процентуални поени.

6.  Едногласно го одби остатокот од жалбата на апликантот за правична 
сатисфакција.

Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на јавна седница во Зградата на човековите права во 
Стразбур на 17 март 2009 година.

Винсент Бергер,                                                                              Жан-Пол Коста, 
секретар                                                                                                претседател
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5. ГОЛЕМ  СУДСКИ СОВЕТ 

McKay ПРОТИВ ОБEДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

(Апликација број 543/03)

ПРЕСУДА  

Стразбур, 3 октомври 2006 година 

Во случајот Меккеј(McKay) против Обединетото Кралство,

Европскиот суд за човекови права заседаваше во форма на Голем совет 
составен од: 

г. Christos Rozakis, претседател,
г. Jean-Paul Costa,
г. Nicolas Bratza,
г. Peer Lorenzen,
г-ѓа Françoise Tulkens,
г. Josep Casadevall,
г-ѓа Nina Vajić,
г. Matti Pellonpää,
г. Rait Maruste,
г. Kristaq Traja,
г-ѓа Snezana Botoucharova,
г. Javier Borrego Borrego,
г-ѓа Ljiljana Mijović,
г. Egbert Myjer,
г. Sverre Erik Jebens,
г. Ján Šikuta,
г-ѓа Ineta Ziemele, судии, 
и Vincent Berger, во својство на записничар,

откако заседаваа на затворени сесии кои се одржаа на 14 јуни и 13 септември 
2006 година, ја донесоа следнава пресуда, која беше усвоена на горенаведениот 
датум: 
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ПОСТАПКА 

1.  Случајот беше инициран со апликацијата (број. 543/03), против 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, заведена 
во Судот под член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права 
и фундаментални слободи (оттука натаму „Конвенцијата“), поднесена 
од страна на британскиот државјанин г. Mark McKay (оттука натаму 
„апликантот°) на 9 декември 2002 година. 

2.  Апликанотот беше застапуван од страна на г. P. McDermott, адвокат од 
Белфаст. Владата на Обединетото Кралство (оттука натаму „Владата°) 
беше застапувана од страна на г.J. Grainger, од Канцеларијата за странство 
и Комонвелт.  

3. Повикувајќи се на член 5 § 3 од Конвенцијата, апликантот се жалел дека 
по неговото апсење судијата немал овластување да нареди негово 
ослободување со кауција. 

4.  Апликацијата му била доделена на четвртото одделение. Била прогласена 
за прифатлива од страна на Советот на тоа одделение, составен од:  г. 
Josep Casadevall, г.Nicolas Bratza, г.Matti Pellonpää, г. Rait Maruste, г.Kristaq 
Traja, г-ѓа Ljiljana Mijović, г. Ján Šikuta, судии, и Michael O’Boyle, записничар 
на одделението. На 17 јануари 2006 година, Советот се откажал од 
надлежноста во корист на Големиот совет, ниту една од странките немала 
приговори во поглед на откажувањето (член 30 од Конвенцијата и правило 
72 од Правилата на судот). 

5. Составот на Големиот совет бил одреден во согласност со одредбите на 
член 27 §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24. 

6.  И Апликантот и Владата поднеле барања во однос на карактеристиките на 
случајот. 

7. Јавната расправа се одржала во зградата позната како Зграда на човекови 
права во Стразбур на 14 јуни 2006 година (правило 59§3) .  
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Пред судот се појавиле : 

(а)  за Владата 
г. J. G , овластен претставник,

 г. D. P ,

 г. P. M , адвокат,

 г. I. W ,

 г-ѓа C. M ,  советници;

(б)  за апликантот 
г.  J. L , QC

 г. B. T ,  адвокат,

 г. P. M D ,  правен застапник.

 Судот ги слушнал обраќањата на г. Perry и на  г. Larkin, како и нивните 
одговори на прашањата поставени од страна на судиите. 

ФАКТИ 

I ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

8. Апликанотот е роден 1983 година и живее во Бангор (Bangor), областа Довн 
(County Down), Северна Ирска. 

9. Во саботата на 6 јануари 2001 година во 22:00 часот апликантот бил 
уапсен под сомнение дека извршил разбојништво на бензинска пумпа во 
Бангор (Bangor). Во неделата на 7 јануари  2001 година тој признал дека е 
одговорен за разбојништвото. Тој бил обвинет во 12:37 часот. 

10.  Во понеделник на 8 јануари 2001 година во 10:00 часот, апликантот за 
првпат се појавил пред судот за прекршоци, каде што тој им дал упатства 
на неговите правни застапници да поднесат барање за пуштање на слобода 
со кауција. Полицискиот службеник кој сведочел пред судот истакнал дека  
разбојништвото не било поврзано со тероризам и дека доколку постојат 
соодветни услови тој не би имал никакви забелешки обвинетиот да биде 
ослободен со кауција. Судечкиот судија го одбил барањето,  образложувајќи 
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дека ова било планирано дело и дека поради тоа, тој немал овластување 
да нареди ослободување (дел 67(2) од Актот за тероризам од 2000 година 
и делот 3(2) од Актот за Северна Ирска (одредби за итни случаи) акт од 
1996 година). 

11.  На 8 јануари 2001 година  апликантот се обратил до Високиот суд за 
кауции. На 9 јануари 2001 година судот го ислушал и го прифатил неговото 
барање. 

12. На 12 април 2001 година апликантот се изјаснил за виновен за делото 
разбојништво пред Кралскиот суд и бил осуден на затворска казна во 
траење од 2 години во институција за млади прекршители на законот, 
проследена со една година условна казна.  

13. Во меѓувреме, на 9 јануари 2001 година, апликантот поднесол барање за 
судско преиспитување, барајќи изјава за неспоивост на горенаведените 
законски одредби со членовите 5 и 14 од Конвенцијата. 

14.  На 3 мај 2002 година Високиот суд го одбил барањето на апликантот. 

Г. судија Kerr изјавил:

„Нема ништо ниту во текстот на член 5 ниту во надлежноста на Европскиот 
суд за човекови права  што наложува дека уапсеното лице мора да биде 
изведено пред суд кој  има овластување да одбори ослободување со 
кауција. Лицето мора да биде изведено што е можно поскоро пред суд или 
пред друго судско лице, со закон овластено да врши судска власт. Исто 
така, лицето мора да има можност да побара ослободување со кауција. 
Како и да е,  не секогаш се случува овие две посебни и различни права 
да бараат да бидат оправдани во исто време или на исто место. Под 
услов уапсеното лице да е изведено пред суд кој има овластување да ја 
преиспита законитоста на неговото притворање и доколку тој има право 
без одлагање да побара да се брани од слобода, во исчекување на неговото 
судење, барањата на член 5 § 3 се исполнети.  

 Апликантот бил навремено изведен пред судот за прекршоци – во 
временскиот период од 36 часа од моментот на неговото апсење. Неговото 
појавување пред судијата било по автоматизам и не зависело од каква било 
иницијатива  од страна на апликантот. Понатаму, судечкиот судија бил 
овластен да ја преиспита законитоста на задржувањето на апликанотот...
Тука судијата може да ја преиспита законската основа врз база на која 
уапсеното лице е задржано. Судијата мора да биде задоволен дека апсењето 
и продолженото задржување се законски. Доколку судијата не е задоволен 
во целост, тој/таа мора да нареди ослободување на лицето кое е задржано. 
Во конкретниов случај, апликантот имал право што е можно поскоро да 
биде испитан по автоматизам од страна на овластен судски службеник 
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во однос на законитоста на неговото апсење и продолжено задржување. 
Понатаму тој имал право -и истото му било овозможено –најбрзо што е 
можно неговото право за ослободување со кауција да биде испитано од 
страна на судија...° 

15.  Исто така, судијата ги одбил тврдењата дека по член 14 обвинетите 
припадници на безбедносните служби се наоѓаат во поповолна положба 
во однос на ослободување со кауција отколку другите обвинети лица, 
и ја посочил можноста за поднесување на жалба до повисоките судски 
инстанции. 

16.  На 16 мај 2002 година Окружниот суд во одбивањето ја посочил можноста 
за поднесување на жалба до Горниот дом - Домот на лордовите, но 
потврдил дека како точки од законот кои се од општа јавна важност, 
треба да се утврди дали законодавството е во согласност со Конвенцијата 
и дали член 5 наложува  судот пред кој било изведено обвинетото лице 
во согласност со член 5 § 3 треба да има овластување да овозможува 
ослободување со кауција.  

17.  На 4 декември 2002 година жалбата била одбиена од страна на Горниот 
дом - Домот на лордовите.

II РЕЛЕВАНТНИ ДОМАШНИ ЗАКОНИ И ПРАКСА 

A. Овластување да се пушти на слобода кога станува збор за планирани 
прекршоци  

18.  Делот 67(2) од Актот за тероризам од 2000 година (кој влегол во сила 
на 19 февруари 2001 година) е во суштина ист со делот 3(2) од Актот за 
Северна Ирска (одредби за итни случаи) од 1996 година (кој бил во сила 
во времето на појавување на апликантот) , и во кој е наведено:   

„ Предмет на под деловите (6) и (7), лицата на кои овие делови се однесуваат 
нема да подлежат на ослободување со кауција, освен ако- 

(а) така не одлучи судија на Високиот суд или судија на Апелациониот суд или 

(б) така не одлучи судија од судот каде што се одвива судењето, по донесување 
на одлука за одложување на судскиот процес против лице кое е обвинето 
за извршување на планирано дело°. 

19. Единствената надлежност на Високиот суд, на Апелациониот суд и на 
судијата кој го води процесот да одобрат ослободување со кауција во 
случаи кога станува збор за  планирани дела датира од 1973 година и се 
заснова на оригиналните одредби од Актот за Северна Ирска (одредби за 
итни случаи) од 1973 година. Начелото потекнува од Diplock извештајот 
(„Извештај на Комисијата која  била задолжена за разгледување на законски 
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постапки за справување со терористичките активности во Северна Ирска° 
(1972 година Cmnd. 5185)), која Комисија во својот извештај заклучила 
дека судечките судии што ги разгледувале барањата за ослободување со 
кауција биле посебно изложени на закани и заплашувања (во тоа време 
еден бил убиен, а домовите на двајца други биле цели на бомбашки 
напади). Актот од 2000 година предвидува оваа положба еднаш годишно 
да биде преиспитана од страна на Парламентот. За оваа намена еднаш 
годишно пред Парламентот се поднесуваат извештаи за работењето на 
законодавството.  

20. Во извештајот за 2002 година на независниот ревизор лордот Carlile of 
Berriew QC, се препорачува повторно да се вратат барањата за ослободување 
со кауција во надлежност на судовите за прекршоци, со забелешка дека 
одредбата која предвидувала дека сите барања кога станува збор за 
планирани дела треба да бидат разгледувани од страна на Високиот суд во 
пракса довела до тоа некои обвинети да поминувале дополнително време 
во притвор и дека во поголем дел од случаите постапките не продолжиле, 
или обвинетите биле ослободени или им биле изречени незатворски 
казни. Тој препорачал дека ваквите овластувања треба да им се дадат на 
мал број посебно обучени судии. Како и да е, во неговиот извештај од 2004 
година тој забележал дека постои постојана опасност: од софистицираниот 
терористички криминал, од многубројните сериозни кривични дека кои 
имаат силна поврзаност со тероризмот, од организираните кривичните 
дела кои се извршени од страна на синдикатите кои имаат силно изразени 
врски со парамилитантните структури и дека и понатаму е присутно и се 
зголемува силно изразеното ниво на заплашување. Во однос на тоа дали 
да им се додели или не на судечките судии овластувањето да решаваат 
во однос на барањата за кауција, тој не ја повторил неговата претходна 
препорака, наведувајќи дека безбедносна процена е дека такво нешто би 
довело до сериозни закани од заплашување  и насилство кон нив и кон 
оние кои што се блиски со нив. Како и да е, тој се согласил дека расправи во 
врска со поднесените барања за кауции треба да се одржуваат и за време 
на викендите и дека ваквата промена стапува на сила веднаш.  

    21. Сè додека разбојништвото вклучува каков било вид на експлозиви, 
огнено оружје, имитации на оружје или друг вид на оружје кое е употребено 
при извршувањето на делото, е прецизирано во став 10 (б) од планот 9 од 
Актот за тероризам од 2000 година како планирано дело. 

Б.  Процедура за поднесување на барања за кауција пред Високиот суд 

22.  Ова било прецизирано во правилата на Врховниот суд  (Северна Ирска) 
наредба 79, надополнета со упатство за практична примена 1976 број 1. 
Оваа предвидувало Високиот суд да заседава  секој ден,  освен во саботите и 
неделите, inter alia, за оваа намена за одржување на расправи по поднесени 
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барања за кауција. Упатството за практична примена предвидувало 
дека краен рок за поднесување на документите бил 11:00 часот, еден 
ден пред да се одржи расправата за поднесеното барање за кауција. Од 
месец октомври 2000 година крајниот рок бил поместен  до 12:00 часот и 
канцеларијата ја прифатила праксата да ги прима барањата за кауција по 
пат на факс. Судијата кој  бил одговорен за барањата за кауција, исто така, 
би прифатил примање на задоцнето барање за кауција, доколку станувало 
збор за исклучително специфични случаи.  

23.  Од 31 јануари 2004 година Високиот суд, исто така, расправите во однос 
на барањата за кауција ги одржувал и во саботите.

ПРАВО

НАВОДНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 5 § 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

24. Апликантот се жалел дека судијата пред кој тој бил изведен по неговото 
апсење немал овластување да го ослободи него со кауција. Тој се повикал 
на член 5 § 3 од Конвенцијата, кој гласи: 

„  Секое лице уапсено или притворено според одредбите на став 1(в) од овој 
член мора веднаш да биде изведено пред судија или друго судско лице, 
со закон овластено да врши судска власт, и да има право на судење во 
разумен рок или на пуштање на слобода во текот на судската постапка. 
Пуштањето може да се услови со давање гаранција дека тоа лице ќе се 
појави на судењето°. 

Важните делови на член 5 § 1 од Конвенцијата гласат: 

„ 1. Секој човек има право на слобода и на безбедност. Никој не смее да биде 
лишен од слобода, освен во следниве случаи во постапка која е пропишана 
со закон: 

...

(в) законско апсење или притворање на лице со цел негово изведување пред 
надлежна судска власт, кога постои оправдано сомнение дека тоа лице 
извршило кривично дело...°

A. Произнесувања на странките 

1. Апликантот  

25.  Апликанот во поднесокот навел дека нема оправданост во практиката 
или во праксата на Стразбур за издвојување на овластувањето за 
преиспитување на законитоста на притворањето од овластувањето за 
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одобрување на кауција. Крајно ова претставува многу попрактична страна 
на судската контрола, имајќи предвид дека има огромен број на случаи 
каде што на првото појавување пред судија притворот формално бил 
законски, но каде што немало причини против одобрување на кауција. 
Правилото кое се однесувало на планирани дела покривало многу случаи, 
вклучително и неговиот, каде што не постоело дури ниту ни најмало 
сомнение за поврзаност со тероризам и согласно на ова, оправдувањето 
на владата со ова правило немало никаква основа или одржливост. 
Повикувањето на можното заплашување на судии во случаи на кривични 
дела од областа на тероризмот не можело да служи како оправдување за 
одземањето на овластувањето за одредување на кауција, а во исто време 
тие и понатаму да бидат овластени да одлучуваат за законитоста на 
притворањето и да имаат овластување за ослободување на обвинети лице 
од притвор.  

26.  Апликантот спорел дека судијата пред кој се појавува обвинетото 
лице мора да применува мноштво на судски овластувања и мора да 
има овластување да се изјаснува не само во поглед на законитоста на 
притворањето, туку и дали притворањето е објективно оправдано, 
имајќи ги предвид карактеристиките на случајот. Праксата на судот 
покажала дека преиспитувањето мора да биде доволно опсежно за да 
ги опфати различните околности за и против притворањето. Дури иако 
преиспитувањето на  формалната законитост на притворањето логично 
претходи пред преиспитувањето на оправданоста на ослободување со 
кауција, погрешно било да се толкува како одземање на овластувањето 
за разгледување на кауција. Безусловната обврска притвореното лице 
да се појави пред вакво судско лице паѓа на товар на државата и ваквото 
појавување мора да се случи автоматски и што е можно поскоро. 

27.  Затоа апликантот сметал дека во неговиот случај станувало збор за 
прекршување на член 5 § 3; односно дека судијата немал овластување да 
одлучува за кауција и дека од него било побарано тој лично да поднесе 
посебно барање за кауција. Ваквото барање би можело да има посебно 
влијание врз најранливите категории на притворени лица, како што се 
психички слабите или болни лица, врз лицата изложени на малтретирање 
додека се во притвор или врз оние кои што не го разбираат јазикот на 
судот. 

2.  Владата 

28.  Владата во својот поднесок навела дека целта на член 5 § 3 е да обезбеди 
заштита од неоснован притвор преку овозможување на независно 
испитување, односно проверка на причините за притворот на обвинетото 
лице и да осигури ослободување, доколку продолжениот притвор не е 
оправдан. Засегнатиот судски службеник морал да биде независен и да 
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има овластување да нареди ослободување/пуштање. Како и да е, ништо 
во текстот на член 5 или во праксата на судот не наложува дека судот пред 
кој  уапсеното лице треба да биде изведено, мора да биде и суд кој  има 
овластување да одобрува ослободување со кауција. Задржаното лице мора 
да биде изведено во најбрз можен рок  пред суд или пред друго судско 
лице кое со  закон е овластено да врши судска власт; тој, исто така, мора да 
има можност да поднесе барање за ослободување со кауција. Само првото 
дејствие мора да биде автоматско; додека второто, прашањето поврзано 
со кауцијата, настапило подоцна откако се утврдило дека апсењето и 
задржувањето биле законски, и дека тоа не претставувало неопходен 
дел од проверката на карактеристиките на случајот која  морала да биде 
направена по автоматизам и во најбрз можен рок.    

29.  Владата во поднесокот навела дека поради ова смета дека член 5 § 3 во 
случајот на апликанот во целост бил испочитуван. Судијата имал можност 
да ја преиспита законската основаност врз основа на која апликанот 
бил задржан, и морал да биде убеден дека апсењето и задржувањето 
биле законски и дека не биле неосновани; доколку тој не бил во целост 
убеден, тој ќе бил обврзан да нареди ослободување на апликантот. На овој 
начин на апликантот му бил овозможено преиспитување на законитоста 
на неговото апсење и продолженото задржување,од страна на судија во 
најкраток можен рок. Тој, исто така, имал право кое и го остварил, а тоа е брзо 
преиспитување на неговото право за ослободување со кауција од страна 
на судија од Високиот суд. Во однос на нивото на одобрување, Владата во 
поднесокот заклучила дека законодавство претставува правилен баланс 
помеѓу индивидуалните права и  потребата за заштита на општеството 
од постојаната опасност од кривични дела од областа на тероризмот и 
од високото ниво на заплашување и дека законодавството во целост е 
доследно на целите и задачите на Конвенцијата во промовирањето на 
владеењето на правото. 

Б.  Процена на судот 

1.  Општи принципи 

30. Член 5 од Конвенцијата заедно со членовите 2,3 и 4 го зазема највисоко 
место во фундаменталните права кои ја заштитуваат физичката 
безбедност на лицата (на пример, видете ја неговата поврзаност со 
членовите 2 и 3 во случаите на исчезнување како што е Kurt против. 
Турција, од 25 Mај 1998 година, § 123, Извештаите на пресуди и одлуки 
1998-III) и како такви нивната важност е огромна. Нивната главна 
намена е да спречат неосновани или неоправдани лишувања од слобода 
(видете, на пример, Lukanov против Бугарија, 20 март 1997 година, § 
41, Извештаи 1997-II; Assanidze против Грузија [GC], број. 71503/01, § 
171, ЕКЧП 2004-II; и Ilaşcu и останатите против Молдавија и Русија. 
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[GC], број. 48787/99, § 461, ЕКЧП 2004-VII). Три аспекти можат да бидат 
идентификувани при разгледувањето на праксата на Судот: деталната 
природа на исклучоците која мора стриктно да се толкува (видете Ciulla 
v. Италија , 22 февруари 1989 година , § 41, серија A број. 148)  и која не 
дозволува широк спектар на оправдувања во други одредби (посебно 
во членовите 8-11 од Конвенцијата); повтореното нагласување на 
законитоста на задржувањето, процедурално и суштински, изискувајќи 
строго почитување на владеењето на правото (видете, Winterwerp против 
Холандија 24 октомври 1979 година, § 39, серија A број. 33); и важноста на 
брзите задолжителни судски контроли  (според член 5 §§ 3 и 4).     

31.  Член 5 § 3 како дел од оваа рамка на гаранции е структурално засегнат 
со двете одвоени нешта: раните фази што следуваат по апсењето, кога 
поединецот е во рацете на моќта на властите и периодот на исчекување 
на евентуалното судење пред кривичен суд, за време на кои осомниченото 
лице може да е задржано или ослободено со или без услови.  Овие две 
гранки овозможуваат одвоени права кои не се логички или привремено 
поврзани (видете T.W.против Малта [GC], број. 25644/94, § 49, 29 април 
1999 година).

 (a)  Периодот на апсење 

2.  Разгледувајќи ја почетната фаза која спаѓа во првата гранка, праксата на 
Судот одредува дека мора да има заштита со помош на судска контрола 
на поединецот кој е уапсен или е задржан под сомнение дека сторил 
кривично дело. Ваквата контрола служи за обезбедување на ефективни 
безбедносни механизми против ризикот од малтретирање кој е на 
највисоко можно ниво во оваа рана фаза од задржувањето, и против 
злоупотребата на овластувањата кои ги имаат службените лица што 
се задолжени за спроведување на законите и другите овластени лица. 
Овие овластувања треба да се применуваат стриктно во согласност со 
пропишаните процедури и да бидат ограничени на строго определени 
цели. Судската контрола мора да ги исполни следниве услови:  

 (i)  Брзина 

33.  Судската контрола врз првичниот изглед на уапсеното лице, пред сè, мора 
да биде брза, за да овозможи откривање на какво било малтретирање и би 
свела на минимум какво било неоправдано мешање или попречување на 
индивидуалните слободи. Строго определените временски ограничувања 
на овој услов оставаат многу малку флексибилност во толкувањето, во 
спротивно тоа би довело до сериозни ослабувања на процедуралните 
гаранции кои се однесуваат на нанесување на штета на поединецот 
и би довело до ризик за загрозување на самото битие на правото кое е 
заштитено со оваа одредба      
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  (видете Brogan и Останатите против Обединетото Кралство, 29 
ноември 1988 година , § 62, серија A број. 145-Б, каде што имало периоди 
подолги од четири дена поминати во притвор без притоа лицата да бидат 
изведени пред судија, што претставува кршење на член 5 § 3, дури и кога 
станува збор за специјални истраги од областа на тероризмот).  

(ii)  Автоматската природа на преиспитувањето 

34. Преиспитувањето мора да се изврши автоматски и не може да зависи 
од барање поднесено од страна на задржаното лице; во оваа смисла ова 
мора да биде одвоено од член 5 § 4 кој  му обезбедува право на задржаното 
лице да поднесе барање за ослободување. Автоматскиот карактер на 
преиспитувањето е неопходен за исполнување на целта на овој став, 
затоа што лицето кое било подложено на малтретирање можеби нема 
да биде способно да поднесе барање со кое бара судијата да го преиспита 
неговото/нејзиното задржување; ова може да биде исто така точно и кога 
станува збор за други ранливи категории на уапсени лица, како што се, 
на пример, оние што се психички слаби или оние што  не го разбираат 
јазикот кој се користи од страна на судските службеници ( видете Aquilina 
против Малта [GC], број . 25642/94, § 49, ЕКЧП 1999-III).                              

 (iii)  Одлики и овластувања на судскиот службеник 

35. Судскиот службеник мора да биде во состојба да ги понуди неопходните 
гаранции во поглед на независноста од извршната власт и да биде 
независен и од самите странки, тој или таа мора да имаат овластување 
да наредат ослободување, откако ќе го ислушаат лицето и откако ќе ја 
преиспитаат законитоста на, или причините за апсењето и задржувањето 
(видете Assenov и Останатите против Бугарија 28 октомври 1998 година , § 
146, Извештаи 1998-VIII). Што се однесува до опсегот на преиспитувањето, 
формулацијата која претставува основа на долгогодишната судска пракса 
датира од случајот на Schiesser против Швајцарија (4 декември 1979 година 
§ 31, серија A број 34):

„...Член 5 § 3 пропишува и процедурални и суштински барања. Процедуралните 
барања предвидуваат дека „службеното лице° има обврска лично да го 
ислуша поединецот кој е изведен пред него (видете, mutatis mutandis, 
гореспоменатата пресуда Winterwerp, стр. 24, § 60); додека суштинското 
побарување го обврзува службеното лице да ги преиспита околностите 
кои одат во прилог и кои се против изрекувањето мерка притвор, бараат од 
него/нејзе да одлучи во согласност со законски пропишаните критериуми 
дали постојат причини кои го оправдуваат притворот и да наредат 
ослободување доколку не постојат такви причини (гореспоменатата 
пресуда Ирска против Обединетото Кралство, стр.76, § 199).°
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 Во поново време ова се објаснува со тоа што со други зборови се вели 
дека член 5 § 3 бара од судското службено лице да ги земе предвид 
карактеристиките на притворот (видете T.W. против Малта цитирана 
погоре § 41, и Aquilina, цитирана погоре, § 47).

36.  Како и да е, преиспитувањето на овие случаи не ја дава основата да се 
заклучи дека преиспитувањето, како автоматска обврска го опфаќа 
ослободувањето на апликантот додека чека судење, со или без услови, 
од причини кои не се однесуваат на законитоста на притворот или 
на постоењето на основано сомнение дека апликантот го извршил 
кривичното дело. Случајот Schiesser кој е цитиран погоре, не се однесуваше 
на кауција и иако упатува на општата изјава на горенаведениот принцип, 
кој на прв поглед изразува подготвеност да ги опфати и прашањата кои 
се однесуваат на ослободувањето со кауција, во случајот Ирска против 
Обединетото Кралство (18 јануари 1978 година § 199, серија A број 25), 
нема основи за таква изјава во пресудата. Ниту, пак, ослободувањето со 
кауција беше едно од прашањата во случајот Schiesser, кој главно беше 
посветен на прашањето дали Јавниот обвинител понудил гаранции за 
независноста кои  се неотуѓив дел од работењето на судско лице што 
е овластено со закон да врши судска власт (§§ 33-35). Не постои ништо 
што би сугерирало дека кога станува збор за „околностите за и против 
притворот° судот преземал повеќе, освен тоа што посочил дека судското 
службено лице мора да има овластување да ја преиспита законитоста на 
апсењето и притворањето во согласност со домашното законодавство и 
во неговата  усогласеност со барањата на член  5 § 1 (в).

37.  Кога станува збор за Малтешките случаи (видете T.W. против Малта 
и Aquilina, обата цитирани погоре), фразат „карактеристики на 
задржувањето° мора да се протолкува во нивниот контекст. Во двата 
случаја апликантите се појавиле во најбрз можен рок пред судско овластено 
лице, но како што утврдил судот, ниту судијата пред кого апликантите 
прво се појавиле, ниту кое било друго судско лице имале овластување 
да спроведат преиспитувања на нивните сопствени дејствија, дали 
истите биле во согласност со барањата на член 5 § 1 (в). Според владата 
на Малта, ослободување можеби ќе било наредено доколку задржаното 
лице се соочувало со обвиненија за кои според законите на Малта не е 
предвидена мерката притвор. Како и да е, дури и во таков случај, судот 
тврдел дека овластувањата кои се однесувале на преиспитување биле 
очигледно недоволни да ги задоволат барањата на став 3 од член 5, 
и како што признала и самата Влада, судското службено лице немало 
овластување да нареди ослободување доколку  не постоело разумно 
сомнение дека притвореното лице извршило кривично дело. Понатаму, 
фактот на кој се потпирала Владата дека апликантите подеднакво 
можеле да бараат ослободување со кауција, не ги задоволува барањата 
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на став 3, затоа што тоа зависело од поднесување на претходно барање 
од страна на  притвореното лице, имајќи предвид дека судската контрола 
на законитоста и меродавната основа на притворањето во рамките на 
првата гранка од став мора да биде автоматска. 

38.  Ваквото толкување на пресудите од страна на Големиот совет е поткрепено 
во подоцнежниот случај на Sabeur Ben Ali против Малта (број 35892/97, 29 
јуни 2000 година), каде што судот испитувајќи ја компатибилноста со член  
5 § 3 при случај на слично апсење и притворање, го цитирал релевантниот 
пасус од Aquilina (цитиран погоре § 47) и утврдил дека барањето не е 
задоволено, затоа што „апликантот не можел да добие одлука од страна 
на домашна судска власт дали постоело основано сомнение против него°.  

39.  Ниту, пак, преиспитувањето на случајот S.B.C против Обединетото 
Кралство (број 39360/98, 19 јуни 2001 година) овозможува убедливо 
овластување во однос на тврдењето дека првото задолжително 
појавување пред судија мора да го содржи и овластувањето за одобрување 
на ослободување со кауција. Овој случај се однесувал на Актот за кривична 
постапка и јавен ред од 1994 година, во кој било наведено дека лицата што 
се обвинети за тешки кривични дела како, на пример: убиство,  убиство без 
умисла/во миг, силување и оние лица кои веќе претходно биле осудени за 
слични дела ќе бидат во целост исклучени од можноста за ослободување 
со кауција без оглед на околностите. Било утврдено дека отстранувањето 
на судска контрола за време на притворот пред судењето претставува 
кршење на член 5 § 3 од Конвенцијата. Ова одбивање на каков било 
пристап до кауција претставувало очигледна повреда на индивидуалното 
право кое се содржи во втората гранка од став 3. Досега како што можеби 
се предлагаше дека овластувањето да се одобри ослободување со кауција 
претставува овластување кое судиите можеа да го применуваат при 
првото појавување на задржаното лице на суд после апсењето, Големиот 
совет не може да се согласи со ваквото толкување. 

40. Почетното автоматско преиспитување на апсењето и притворот мора да 
има способност да ги испита законските прашања и дали постои или не 
постои основано сомнение дека уапсеното лице го извршило делото, или, 
со други зборови, дека притвор спаѓа во дозволените исклучоци кои се 
пропишани со член 5 § 1 (в). Кога притворот не спаѓа или е незаконски, 
судското службено лице мора да има овластување да нареди ослободување. 

 (б) Периодот пред почетокот на судењето или периодот на одлагање  

41. Пресумпцијата е во корист на ослободување. Како што е утврденото во 
случајот Neumeister против Австрија  (27 јуни 1968 година , стр. 37, § 4, 
серија A број 8), втората гранка на член 5 § 3 не им дава избор на судските 
власти помеѓу изведување на обвинетото лице на судење во разумен 
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рок или одобрување условно ослободување до почетокот на судењето. 
До осудувањето мора да се претпоставува дека лицето не е виновно 
и целта на одредбата што се разгледува е, всушност, да се бара условно 
ослободување на лицето тогаш кога продолжениот притвор престанува 
да биде оправдан.     

42. Според тоа, продолжениот притвор може да се оправда во даден случај 
само ако постојат специфични индикации на вистински потреби на 
јавниот интерес кога пресумпцијата на невиност станува поважна од 
правилото за почитување на индивидуалната слобода што е пропишано 
со член 5 од Конвенцијата (видете, помеѓу другите овластувања , Kudła 
против Полска [GC], број. 30210/96, §§ 110 et seq., ЕКЧП 2000-XI).

43.  На прво место одговорноста паѓа врз националните судски власти да 
осигурат дека во дадениот случај притворот на обвинетото лице нема 
да надмине разумен временски период. Во овој временски период тие 
мораат, имајќи го предвид принципот на пресумпција на невиност, да ги 
испитаат сите факти кои се за или против постоењето на горенаведените 
барања на јавниот интерес, оправдувајќи го отстапувањето од правилото 
кое е пропишано со член 5 и истите мора да ги образложат во нивните 
одлуки по поднесените барања за ослободување. Всушност, врз основа на 
причините наведени во овие одлуки и од утврдените факти  наведени од 
страна на апликантот во неговите/нејзините жалби, судот е повикан да 
одлучи дали имало или не прекршување на член 5 § 3 (видете, на пример, 
Weinsztal против Полска број. 43748/98, § 50, 30 мај 2006 година).

  44. Истрајноста на разумното сомнение дека лицето кое  е уапсено го извршило 
делото претставува услов  sine qua non за законитоста на продолжениот 
притвор, но како што поминува времето ова повеќе не е доволно и судот 
тогаш мора да утврди дали другите основи кои се дадени од страна на 
судските власти продолжуваат да го оправдуваат лишувањето од слобода. 
Таму каде што ваквите основи биле „релевантни° и „доволни° судот мора, 
исто така, да биде убеден дека националните власти покажале „посебна 
внимателност° при спроведувањето на постапката (видете, помеѓу 
останатите овластувања Letellier против Франција, 26 јуни 1991 година, § 
35, серија A број  207, и Yağcı и Sargın против Турција, 8 јуни 1995 година , 
§ 50, серија A број  319-A).

45. Накратко, домашните судови имаат обврска да го преиспитаат 
продолжениот притвор на лицата кои исчекуваат судење, од аспект 
да осигурат ослободување кога околностите повеќе не го оправдуваат 
продолженото лишување од слобода. За еден одреден почетен период, 
постоењето на основано сомнение може да го оправда задржувањето/
притворањето, но настапува временски период кога ова веќе не е доволно. 
Бидејќи прашањето дали периодот на траењето на притворот е разумен 
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или не може да се процени на еден апстрактен начин, туку мора да се оцени 
во секој случај поединечно во зависност од посебните карактеристики на 
случајот, не постои фиксна временска рамка која е применлива во секој од 
случаите.  

46.  Праксата на судот сè уште немала можност да ја преиспита во овој 
контекст раната фаза на притворот, најверојатно затоа што во најголем 
дел од случаите постоењето на сомнение овозможува доволна основа 
за задржување/притвор и каква било недостапност на ослободување 
со кауција не била предмет на сериозно преиспитување. Како и да е, 
нема сомнение дека мора да постои можност за судско разгледување на 
можноста за ослободување во исчекување на судскиот процес, затоа што 
дури и во оваа фаза ќе има случаи каде што природата на делото или 
личните околности на осомниченото лице се такви да одредувањето 
на мерката притвор би претставувало неразумно дејствие или, пак, би 
претставувала одлука која би била непоткрепена со соодветна и доволна 
основа. Нема експлицитно барање „за најбрз можен рок°, како што тоа е 
случај во првата реченица од став 3 од член 5. Како и да е, без разлика 
дали тоа се содржи во барањето поднесено од страна на апликантот или 
во поднесоците поднесени од страна на самиот судија, мора да се разгледа 
што е можно поскоро, за да се  сведе какво било неоправдано лишување од 
слобода на еден прифатлив минимум.     

47.  За да се осигураме дека правото кое е гарантирано е практично и 
ефективно, а не е теоретско и нереално, не е само добра практика туку 
е и крајно пожелно за  одложувањата да  се сведат на минимум, судското 
службено лице кое го спроведува првото автоматско преиспитување на 
законитоста и на постоењето на основи за здржувањето, исто така, мора 
да има овластувања да одлучува за ослободување со кауција. Како и да 
е, ова не претставува барање на Конвенцијата и во принцип не постојат 
причини зошто со овие прашања не би се справиле две различни судски 
овластени лица, во рамките на временска рамка која е неопходна. Во секој 
случај, како предмет на толкување не може да се бара преиспитувањето 
на кауцијата да се одвива побргу од тоа што е пропишано со првото 
автоматско преиспитување, нешто  што судот го идентификувал како 
максимум четири дена ( видете Brogan и Останатите, цитирана погоре).   

2.  Примена во дадениов случај 

48. Судот утврдил дека апликанот бил уапсен на 6 јануари 2001 година во 
22:00 часот, под сомнение дека извршил разбојништво на бензинска 
пумпа. Тој бил обвинет наредниот ден во 12:37 часот. На 8 јануари 2001 
година во 10:00 часот апликантот за првпат се појавил во судот за 
прекршоци кој  го задржал  во притвор. Не е спорно дека судијата имал 
овластување да ја преиспита законитоста на апсењето и задржувањето и 
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тоа дали постоеле разумни основи за сомнение и понатаму дали истиот 
тој суд имал овластување да нареди негово ослободување ако тие барања 
не биле исполнети. Ова само по себе обезбедило доволни гаранции 
против злоупотреба на овладувањата од страна на властите и било во 
согласност со првата гранка на член 5 § 3 затоа што било брзо, автоматско 
и се одвивало пред судско лице кое имало соодветни овластувања.    

49. Прашањето за ослободување до почетокот на судскиот процес претставува 
посебна и одвоена материја која логично добила на важност откако било 
утврдено дека основите за задржувањето се законски и се во согласност 
со Конвенцијата. Во случајот на апликантот прашањето било разгледано 
за отприлика 24 часа подоцна, на 9 јануари 2001 година од страна на 
Високиот суд кој  наредил негово ослободување. Не постојат елементи 
на можна злоупотреба или никакво самоволие не произлегува од фактот 
дека тоа било направено од страна на друг суд или судија, ниту, пак, од 
фактот дека преиспитувањето зависело од барање што требало да биде 
поднесено. Адвокатот на апликантот поднесол такво барање без каква 
било препрека или потешкотија; не е очигледно, ниту пак, треба да се 
одлучи во овој случај дека системот кој бил во функција би ги спречил 
слабите или ранливите во искористувањето на ваквата можност.      

50.  Додека е точно дека полицијата немала забелешки во поглед на кауцијата 
и дека доколку судијата имал овластување да нареди ослободување со 
кауција, апликантот би бил ослободен еден ден порано, Судот, сепак, смета 
дека процедурата во овој случај била навремено спроведена и довела 
до ослободување на апликантот за отприлика три дена од моментот на 
негово апсење.  

51. Според ова, немало прекршување на член  5 § 3 од Конвенцијата. 

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ 

Одлучил со шеснаесет наспроти еден глас дека немало прекршување на член 5 
§ 3 од Конвенцијата.

 Напишана на англиски и француски јазик и доставена за време на јавната 
расправа која што се одржала во зградата позната како Зграда човекови 
права на 3 октомври 2006 година. 

 Vincent Berger,                                                                                          Christos Rozakis,
 записничар                                                                                                   претседател
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6. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

STAFFORD против ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

(Жалба број 46295/99)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 28 мај 2002 година

 Во предметот Stafford против Обединетото Кралство (Stafford v. the 
United Kingdom)

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи во Голем судски совет, составен 
од следниве судии:

 г. L. W , претседател  

 г.  L. R
 г. J.-P. C
 сер Nicolas B
 г. А P  R
 г-ѓа E. P
 г. P. K
 г. R. T
 г-ѓа F. T

       . K. J
 г. V. B
 г-ѓа N. V
 г. M. P
 г. K. T
 г-ѓа S. B
 г. M. U
 г. V. Z
и   г. P.J. M ,     секретар,

по советувањето извршено на затворените седници на 20 февруари и 24 
април 2002 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на погоре 
последно споменатиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Изворот на овој предмет е претставката (број 46295/99) против 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, поднесена 
до Европската комисија за човекови права (во понатамошниот текст 
именувана како „Комисијата°), согласно со поранешниот член 25 од 
Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи (во 
понатамошниот текст именувана како „Конвенцијата°) од страна на 
г. Денис Стафорд, државјанин на Обединетото Кралство (понатаму 
именуван како „апликант°), на 24 јули 1998 година.

2. Апликантот беше застапуван пред Судот од страна на г. М. Purdon,, адвокат 
од Њукасл на Тајн (Newcastle-upon-Tyne). Владата на Обединетото 
Кралство (во понатамошниот текст „Владата°) беше застапувана од 
страна на застапникот г. Д. Валтон, од Министерството за надворешни 
работи и Комонвелт.

3. Апликантот, кој бил осуден на задолжителна доживотна казна затвор, тврдел 
дека неговото држење во притвор, по отповикувањето на доживотната 
казна, повеќе не можело да биде оправдано  преку првобитно одмерената 
казна и дека тој не бил во можност да побара испитување на законитоста 
на таквиот продолжен притвор, од страна на судот. Притоа, се повикал на 
член 5, ставови 1 и 4 од Конвенцијата.

4. Жалбата беше поднесена во Судот на 1 ноември 1998 година, кога во сила 
стапи Протокот број 11 кон Конвецијата (член 5, став 2 од Протоколот број 
11).

5. Жалбата беше доделена на разгледување на Третиот оддел во Судот 
(правило 52, став 1 од Правилникот на Судот). На 29 мај 2001 година 
Судскиот совет во рамки на истиот оддел ја прогласил жалбата за 
прифатлива, а истиот се состоел од следниве судии: г. J.P. Costa, во својство 
на Претседател, г. W. Fuhrmann, г. P. Kūris, г-ѓа F. Tulkens, г. K. Jungwiert, 
сер Nicolas Bratza и г. K. Traja, како и од г-ѓа S. Dollé, секретар на одделот 
(забелешка од Секретаријатот. Примерок од одлуката на Судот, може 
да се добие во Секретаријатот). На 4 септември 2001 година Советот ја 
препуштил надлежноста врз конкретниот предмет на Големиот судски 
совет, за што ниту една од странките на вложила приговор (член 30 од 
Конвенцијата и правило 72).

6. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одредбите 
на член 27, ставови 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24.

7. Апликантот и Владата поднесоа писмени поднесоци и коментари во 
однос на основаноста на жалбата. Дополнително е добиен и надворешен 
коментар од Министерството за правда, кое добило одобрение од 
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претседателот за интервенции во писмениот дел од постапката (член 36, 
став 2 од Конвенцијата и правило 61, став 3).

8. Беше одржана јавна седница, во Зградата на човековите права во Стразбур, 
на 20 февруари 2002 година (правило 59, став 2).

Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г. (D. W ) застапник,
г. (D. P  QC) 
г. (M. S ) адвокати,
г-ѓа (M. M )
г. (T. M ) советници;

(б)  во име на апликантот
г. (E. F  QC) 
г. (T. O  QC) адвокати,
г. (M. P ) адвокат - советник.

Свои излагања пред Судот имаа г. Fitzgerald и г. Pannick.

9. На 24 април 2002 година г. B. Zupančič и г-ѓа H.S. Greve, кои не беа во можност 
понатаму да постапуваат по овој предмет, беа заменети со г. V. Butkevych 
и г. R. Türmen.

ФАКТИ

I   ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

10. Во јануари 1967 година апликантот бил осуден за убиство. Во април 1979 
година бил условно пуштен на слобода со специјално одобрение. Таквото 
одобрение од него барало да соработува со службеното лице, задолжено за 
неговиот условен отпуст, како и постојано да престојува во Обединетото 
Кралство, освен доколку евентуалното патување во странство биде 
дозволено од службеникот за отпуст, задолжен за неговиот случај. 

11. Набргу по неговото пуштање на слобода, апликантот го напуштил 
Обединетото Кралство, со што ја прекршил добиената дозвола за условна 
слобода и заминал да живее во Јужна Африка. Во септември 1980 година 
дозволата за негово условно пуштање на слобода била укината и од тој 
момент тој се сметал за „незаконски во бегство“.

12. Во април 1989 година апликантот бил уапсен во Обединетото Кралство, 
откако се вратил од Јужна Африка, притоа патувајќи со фалсификуван 
пасош. Поседувањето фалсификуван пасош предвидувало парична казна. 
Меѓутоа, тој бил задржан во притвор, поради поништената дозвола 
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за условно пуштање на слобода. Тој писмено се обратил до Одборот 
за условен отпуст со барање да се поништи одлуката од 1980 година, 
согласно со која тој морал да се врати назад во затвор на доотслужување на 
казната, но Одборот го одбил неговото барање, со препорака за повторно 
разгледување на случајот во јули 1990 година.

13. Во ноември 1990 година Одборот препорачал апликантот да биде пуштен 
повторно на слобода, но  под услов да се придржува кон пропишаниот план 
за условна слобода. државниот секретар ја прифатил ваквата препорака. 
Во месец март 1991 година апликантот повторно бил пуштен на слобода, 
со специјално одобрение.

14. Во јули 1993 година, апликантот бил уапсен и задржан во притвор, поради 
обвинение за фалсификување. На 19 јули 1994 година тој бил осуден за 
две кривични дела на заговор за фалсификување на патнички чекови 
и пасоши и му била одредена затворска казна во времетраење од шест 
години.

15. Во септември 1994 година Одборот за условен отпуст препорачал 
укинување на специјалната дозвола за пуштање на слобода на 
апликантот и дополнително разгледување на датумот, за евентуално 
можно помилување или предвремено пуштање на слобода, во однос на 
добиената шестгодишна казна затвор. Државниот секретар ја прифатил 
таквата препорака на Одборот, укинувајќи ја дозволата согласно со дел 
39(1) од Законот за кривична правда од 1991 година (понатаму во текстот 
насловен како „Законот од 1991°). Апликантот поднел писмена жалба, 
меѓутоа Одборот не отстапил од својата првична одлука.

16. Во 1996 година Одборот за условен отпуст извршил формално 
разгледување на случајот на апликантот и препорачал негово пуштање 
на слобода со специјално одобрение, односно дозвола. Притоа, го навел 
следново:

 „Се работи за исклучителен случај, затоа што човекот и претходно бил 
порано пуштен на слобода и успеал да изврши успешна транзиција, од 
животот во затвор, во заедницата, без да изврши какви било нови насилни 
дела... Се смета дека евентуалниот ризик тој да изврши нови сериозни 
кривични дела во иднина е многу низок. Неодамнешните извештаи 
за неговиот напредок во затворот се поволни и во врска со него не се 
пријавени никакви инциденти. Во меѓувреме, тој одржувал позитивни 
врски со своето семејство. Земајќи ги предвид овие факти нашето мислење 
сега е дека тој би можел да биде пуштен на слобода и вратен во заедницата, 
на безбеден и соодветен начин. По долго разгледување, членовите на 
Одборот дојдоа до заклучок дека негово евентуално префрлање во некоја 
од институциите од отворен тип не би имало дополнителни позитивни 
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ефекти и затоа сметаат, притоа имајќи ги предвид и сите фактори на 
ризик дека неговото успешно враќање во заедницата би било најуспешно 
остварено  доколку тој се врати директно кај своето семејство.“

17. Со писмо од 27 февруари 1997 година упатено до апликантот, државниот 
секретар ја одбил препораката на Одборот, наведувајќи го следново:

„...(Државниот секретар) со загриженост ги бележи околностите поврзани со 
вашето враќање во затвор на два наврата... И двата настана претставуваат 
сериозно кршење и непочитување на довербата која ви беше дадена 
како лице пуштено на слобода со специјална дозвола и тие се доказ за 
недостаток на респект во однос на барањата и условите за ваш надзор и 
контрола. Имајќи го тоа предвид, државниот секретар сè уште не е убеден, 
доколку и трет пат бидете повторно условно пуштени на слобода дека 
целосно ќе се придржување кон условите на таквиот условен отпуст. Тој 
посочува дека последните три и пол години ги имате минато во затворски 
услови од затворен вид и затоа заклучокот е дека во оваа ситуација не сте 
го следеле и не сте го постигнале вообичаениот напредок за осудениците 
на доживотна казна затвор. Тоа би вклучувало и извесен период во 
институција од отворен тип, со што би ви се дала можност да покажете 
постојано и одржливо добро однесување и одговорност во помалку 
обезбедена средина, како и да ги искусите најразличните активности на 
ресоцијализација, како подготовка за вашето пуштање на слобода.

 Од овие причини, државниот секретар смета дека треба да бидете 
префрлени во затвор од отворен тип, за еден конечен период на проверки 
и подготовки. Следната формална постапка за разгледување на вашиот 
случај од страна на Одборот за условен отпуст ќе започне најрано после 
две години од вашиот трансфер и пристигнување во гореспоменатата 
институција.°

18. На 10 јуни 1997 година на апликантот му била дадена можност судски да 
ја обжали одлуката на државниот секретар за одбивање на препораката 
на Одборот за пуштање на слобода и неговото задолжително префрлање 
во затвор од отворен тип за дополнителни две години, пред следното 
преиспитување на неговиот случај.

19. На 1 јули 1997 година доколку дозволата за условен отпуст не му била 
повлечена, апликантот ќе завршел со отслужување на затворската казна 
за измама и ќе бил пуштен на слобода, согласно со законските одредби, 
според кои секој затвореник кој е на отслужување на фиксна затворска 
казна во времетраење од повеќе од четири години се пушта на слобода по 
отслужени две третини од предвидената казна (дел 33 од Законот од 1991 
година).
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20. Државниот секретар во текот на постапката се сложил дека не постои 
значаен ризик во иднина апликантот да изврши нови насилни кривични 
дела, меѓутоа посочил дека еден затвореник како него кој веќе го има 
отслужено минималниот временски рок од задолжителната законски 
предвидена доживотна казна, може законски да биде и понатаму задржан 
во затвор, со едноставно образложение дека постои ризик оти тој би 
можел да изврши нови ненасилни кривични дела во иднина, за кои, исто 
така, е предвидена затворска казна.

21. На 5 септември 1997 година судијата Колинс (Collins) ја поништил одлуката 
на државниот секретар од февруари 1997 година, наведувајќи дека тој 
не е овластен да решава за задржувањето во затвор на затвореници кои 
веќе го отслужиле минималниот дел од доживотната казна затвор, освен 
врз евентуална основа кога постои неприфатлив ризик дека лицето би 
можело да изврши друго дело во иднина, вклучувајќи и ризик по животот 
и сигурноста на граѓаните.

22. На 26 ноември 1997 година Апелациониот суд ја прифатил жалбата на 
државниот секретар, наведувајќи дека делот 35(2) од Законот од 1991 
година предвидува широки дискрециони права за државниот секретар 
при одлучувањето за ослободување на лица, законски осудени на 
доживотна казна затвор и дека неговата одлука против ослободувањето 
на апликантот е во согласност со претходно посочената политика, при 
што евентуалниот ризик од можно извршување на нови дела бил земен 
предвид, иако при тоа таквиот ризик не бил ограничен само на кривични 
дела кои би можеле да бидат од насилен или од сексуален карактер. 
Меѓутоа, лордот Бингам ЦЈ (Lord Bingham CJ) го навел и следново:

„Апликантот сега се наоѓа на издржување казна која е еднаква на фиксна 
затворска казна во времетраење од околу пет години, иако се работи за 
институција од отворен вид. Овој период не му е одреден во форма на 
затворска казна, затоа што тој веќе, всушност, ја има издржано казната на 
која тој веќе бил претходно осуден, поради неговите извршени претходни, 
многу сериозни кривични дела. Овој дополнителен период не му е одреден 
затоа што се смета дека тој претставува сериозна опасност за јавноста, 
затоа што нешто такво не е ниту посочено. Не е ниту сугерирано дека 
оваа дополнителна казна на кој било начин е поврзана со сериозноста на 
кои било евентуални нови кривични дела кои апликантот би можел да 
ги изврши во иднина или, пак, дека таквата казна е потребна со цел да се 
обезбеди негово придржување кон условите за негово условно пуштање 
на слобода во иднина. Иако може да се понудат многу аргументи за 
корисноста за престојот на едно лице осудено на доживотна казна затвор 
во институција од отворен вид, заради негово понатамошно набљудување 
и процена, кое претходно долг низ години било институционализирано 
и затворено во институција од затворен тип, таквите аргументи ја губат 
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својата сила, кога се работи за човек кој, откако го отслужил задолжителниот 
минимален дел од доживотната казна затвор, докажал дека поседува 
капацитет да води независен живот, почитувајќи ги законите, правејќи го 
тоа веќе одреден број години. Наметнувањето на дополнителен период 
на затворање, кој, всушност, претставува реална затворска казна, преку 
повикување на дискреционите права на извршната власт, без соодветно 
судење, не е во согласност со вообичаените концепти на владеењето на 
правото. Се надевам дека државниот секретар, уште сега е подготвен 
повторно да размисли и уште еднаш да го разгледа конкретниот случај.°

23.  Судијата лорд Buxton, согласувајќи се со горенаведените забелешки, го 
додава и следново:

„Категоријата на кривични дела, за кои е предвидена затворска казна е 
исклучително широка и може да вклучува многу работи кои меѓусебно 
не се поврзани, како според природата, така и според сериозноста, со 
причините, поради кои, воопшто, случајот на еден затвореник осуден на 
доживотна казна затвор би потпаднал под овластувањата на државата. 
За мене, исто така, не е прифатливо таквиот критериум да се користи за 
оправдување на континуираниот престој во затвор. При презентацијата 
на аргументите ни беше кажано дека бил применет тестот на казниви 
дела, а не на грешки од чисто морална или од  социјална природа, затоа 
што престапите од вториот вид не би можеле да бидат поврзани со 
оригиналните причини за затворање на поединецот, меѓутоа во реалноста 
ваквиот недостаток на врска сепак постои, или, пак, постои сериозна 
закана за постоење на истиот, исто така, и поради применетиот критериум 
за дела за кои е предвидена казна затвор....°

24. На 16 декември 1997 година апликантот бил префрлен во институција од 
отворен тип.

25. Со писмо од 21 јануари 1998 година државниот секретар донел одлука, 
апликантот да мине само шест месеци во институцијата од отворен тип, 
пред следното повторно разгледување на неговиот случај.

26. На 23 јули 1998 година Горниот парламентарен дом ја одбил жалбата на 
апликантот против одлуката на Апелациониот суд. Во својот говор, со кој 
биле согласни и останатите судии, лордот Steyn навел дека со делот 35(2) од 
Законот од 1991 година се пренесуваат широки административни права на 
државниот секретар за одлучување во однос на условното ослободување 
на затвореници осудени на доживотна казна затвор и дека не постојат 
основни начела на обичајното право за ретрибутивна пропорционалност 
која би го спречила повторно да затвори лице осудено на доживотен затвор, 
кое го има издржано задолжителниот дел од казната, со образложение 
дека постои ризик оти тоа лице и во иднина би можело да изврши сериозно  
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но  ненасилно кривично дело. Тој експлицитно ја повтори загриженоста 
на лордот Бингам дека наметнувањето на дополнителна казна затвор, 
со примена на административните дискрециони права за таква одлука, е 
нешто што тешко може да биде усогласено со вообичаените концепти на 
владеењето на правото.

27. На 22 декември 1998 година апликантот бил пуштен условно на слобода, 
со специјално одобрение од страна на државниот секретар.

II   РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

A.  Доживотни казни

28. За извршено убиство предвидената законска казна е доживотна казна 
затвор, согласно со Законот за убиства (Укинување на смртната казна) од 
1965 година. Едно лице осудено и за други сериозни дела (како, на пример, 
убиство без умисла или силување), може, исто така, да биде осудено на 
доживотна казна затвор, во зависност од процената на судечкиот судија, во 
случаи, кога постојат исклучителни околности кои укажуваат на фактот 
дека сторителот претставува опасност и закана за околината и не е можно 
да се каже кога таквата опасност ќе ја снема. Во случај кога сторителот 
е под 18-годишна возраст во моментот на извршувањето на кривичното 
дело убиство, лицето може да биде притворено на неограничен временски 
период (detention at Her Majesty’s pleasure) (дел 53(1) од Законот за деца и 
млади 1933).

29. На 31 декември 2001 година имало 3 171 мажи и 114 жени кои биле на 
издржување на задолжителна доживотна казна затвор, 228 мажи и 11 
жени кои издржувале казна на неограничен временски период и 1 424 
мажи и 25 жени на издржување доживотна казна затвор, одредена по 
дискреционо право од судиите од други причини.

Б.  Тарифи

30. Со тек на времето, државниот секретар усвоил политика на „тарифи° 
при практикувањето на неговото дискреционо право за евентуално 
ослободување на сторители, осудени на доживотна казна затвор. Истите 
за првпат биле соопштени јавно во Парламентот, од страна на гLeon Brittan 
на 30 ноември 1983 година (Архива на Долниот дом-дебати во рамки 
на Долниот дом на Парламентот - број 505-07). Во суштина, тарифниот 
пристап вклучува поделба на доживотната казна на нејзини составни 
делови, односно на заслужена казна, одвраќање и заштита на јавноста. 
„Тарифата“, всушност, е минималниот временски период кој затвореникот 
ќе мора да го одлежи во затвор, за да бидат задоволени барањата за 
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заслужена казна и одвраќање. Државниот секретар за внатрешни работи 
не може да го прати предметот на разгледување пред Одборот за условен 
отпуст порано од три години пред истекот на тарифниот период и не 
може да го искористи своето дискреционо право да ослободи некого 
со специјално одобрување, пред истекот на тарифниот период (според 
лордот Браун-Вилкинсон (Lord Browne-Wilkinson) во предметот R. v. 
Secretary of State for the Home Department) ex parte V. and T. [1998] Жалбени 
предмети 407, стр. 492G-493A).

31. Според делот 34, од Законот за кривична правда од 1991 година („Законот 
од 1991 година°), тарифата на затвореникот осуден на доживотна казна 
затвор по дискреционо право се одредува на крајот на судскиот процес, 
од страна на судијата, по донесувањето на осудителна пресуда. По 
истекувањето на времетраењето на таквата тарифа, затвореникот може 
да побара од државниот секретар да го достави неговиот предмет до 
Одборот за условен отпуст кој има овластување да нареди негово пуштање 
на слобода, доколку биде убеден дека  повеќе не е неопходно  тој да биде 
затворен поради заштита на општата јавност.

32. Меѓутоа, согласно со Законот од 1991 година еден поинаков режим е 
применлив за  лицата кои издржуваат задолжителна доживотна казна 
затвор според законот (сега заменет со Законот за криминал (Казни) 
од 1997 година („Законот од 1997°), делови 28-34). Во врска со овие 
затвореници, државниот секретар е оној кој одлучува за должината на 
минималниот тарифен период. По судењето, затвореникот се известува 
за мислењето на судечкиот судија, како и за мислењето на Претседателот 
на Кривичниот оддел на Апелациониот суд (Lord Chief Justice). На 
затвореникот му се дава можност своите аргументи да ги презентира и 
пред државниот секретар, кој потоа ја одредува тарифата и има право да 
отстапи од добиеното судско мислење предмет R. v. Secretary of State for 
the Home Department) ex parte Дуди (Doody) [1994] 1 Жалбени предмети 
531, а погледнете го и документот за политиките на државниот секретар, 
г. Michael Howard) доставен до Парламентот на 27 јули 1993 година 
(Архива на Долниот дом (Hansard) (Дебати во рамки на Долниот дом на 
Парламентот - број 861-64).

33. Во постапката за судска ревизија во предметот Ex parte V. and T. (посочен 
погоре во текстот), Горниот дом на Парламентот, меѓу другото, ја 
разгледувал и природата на постапката за утврдување на тарифата.

34. Лордот Стејн го навел следново:

 „Почетна точка мора да биде анализата на природата на овластувањето 
за утврдување на тарифа кое го има државниот секретар за внатрешни 
работи. Во име на државниот секретар за внатрешни работи, Министер-
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ството за внатрешни работи испрати допис, во кој се наведува следново: 
’државниот секретар мора секогаш да биде уверен дека постапува со 
подеднаква беспристрасна правичност, како што тоа го прави и судијата, 
кој ја одмерува казната’. Споредбата помеѓу позицијата на државниот 
секретар, кога тој ја утврдува тарифата во однос на казнениот елемент 
од пресудата и позицијата на судечкиот судија, кој ја одмерува казната, 
е правилна. При одредувањето на тарифата, државниот секретар, во 
спротивност со уставното начело за одвоеност на власта, помеѓу извршната 
власт и судството, всушност, извршува класична судска функција. Ваквото 
законско овластување на државниот секретар му е дадено од страна на 
Парламентот и истото вклучува и дискреционо право за усвојување 
политики и утврдување на тарифите. И покрај сето тоа, овластувањето за 
одредување на тарифи, одговара на она што судиите го имаат во однос на 
одмерување на казната.“

35. Лордот Hope го навел следново:

„Инаку, наметнувањето на тарифа, со која, всушност, се одредува минималното 
времетраење на затворската казна која треба да се отслужи, самото по 
себе, претставува наметнување на одредена форма на казна. Таквото 
нешто, како што има наведено лордот Мустил (Lord Mustill) во предметот 
Р. против Државниот секретар за внатрешни работи (R. v. Secretary of 
State for the Home Department) ex parte Дуди (Doody) на страница 557 А-В, 
треба да ги следи карактеристиките на ортодоксно практикување на 
судството, насочено кон околностите на кривичното дело, како и кон 
карактеристиките на сторителот и соодветниот минимален период кој 
сторителот треба да го мине во затвор, земајќи ги предвид барањата за 
заслужена казна и одвраќање. При советувањето на државниот секретар 
во однос на тарифата, Судијата е должен своето внимание да го ограничи 
на овие прашања...

 Доколку државниот секретар сака да одреди тарифа во конкретниот случај 
– со цел, мислењето на судијата да го замени со сопствено мислење и став, 
во врска со минималниот тарифен период – тој мора да биде внимателен 
и да се придржува кон истите правила...“

36. Во предметот Ex parte Pierson [1998] Жалбени предмети 539, лордот 
Steyn, во врска со задолжителната казна доживотен затвор и таквите 
затвореници, го наведува следново:

 „Во јавното право, акцентот треба да биде ставен врз содржината а не врз 
формата. По предметот не треба да се одлучува врз основа на семантички 
изговори за тоа дали функцијата на државниот секретар за внатрешни 
работи претставува точно „функција на одредување на казна°. Неспорен 
факт е дека при одредувањето на тарифата во еден конкретен случај, 
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државниот секретар навистина носи одлука во врска со казнувањето на 
веќе осуденото лице. Во секој случај, со мнозинското мислење и став во 
предметот Ex Parte V., ова прашање добива конечна разрешница.... Токму 
затоа ова прашање добива разрешница преку обврзувачката природа на 
одлуката, донесена од страна на парламентарниот дом.“

37. Доколку е соодветно во конкретниот случај може да се одреди тарифа до 
крајот на животот на сторителот, односно доживотна тарифа. Во предметот 
R. v. the Home Secretary) ex parte Хиндли (Hindley) [2001] 1 Апелациони 
предмети, каде што првичната тарифа од триесет години била заменета 
со доживотна тарифа, лордот Стејн посочил дека „доживотното затворање 
за целите на казнување е соодветно и одговара во оние случаи кога 
извршеното кривично дело или дела се навистина одвратни“. Одлуката 
на државниот секретар во конкретниот нејзин случај да ја одреди целата 
доживотна тарифа, земајќи ги предвид сите околности во случајот, била 
оценета како законска. Тој имал право да ја ревидира сопствената оцена 
на тарифата, која првично се засновала врз нецелосното познавање на 
нејзината улога во извршувањето на три убиства за кои ѝ било и судено,  
но притоа не поседувајќи информации за нејзината вмешаност во уште 
две други убиства кои биле откриени подоцна. Според информациите 
добиени од Владата, на 31 декември 2001 година имало дваесет и двајца 
затвореници осудени на доживотна казна затвор со доживотна тарифа.

В.  Условно ослободување со одобрение на затвореници осудени на 
задолжителна казна доживотен затвор согласно со законот

38. Во соодветниот период, во делот 35(2) од Законот за кривична правда од 
1991 година, било предвидено следново:

 „Доколку тоа биде препорачано од страна на Одборот (за условен отпуст), 
државниот секретар, по извршени консултации со претседателот на 
Кривичниот оддел на Апелациониот суд и заедно со судечкиот судија, 
доколку е на располагање, со специјално одобрение може на слобода да 
пушти затвореник, осуден на доживотна казна затвор, кој не бил осуден 
на истата како резултат на примената на нечие дискреционо право.°

 Тоа е во спротивност со положбата во која се наоѓаат другите доживотни 
осуденици, затоа што Одборот за условен отпуст сега има овластување да 
одлучува – согласно со одредбите на Законот од 1991 година, во случајот 
на лица осудени на доживотна казна затвор по пат на практикување на 
дискрециони права во одлучувањето и согласно со Законот од 1997 година 
за затворените лица не неодреден временски период. Сепак, во случаите 
кога едно лице, претходно осудено на задолжителна доживотна казна 
затвор согласно со законот, ќе биде вратено на отслужување на казната, 
Одборот за условен отпуст има овластување да побара од државниот 
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секретар, лицето да биде веднаш пуштено на слобода (дел 39(5) од 
Законот од 1991, сега дел 32(5) од Законот од 1997 година).

39. На 27 јули државниот секретар даде изјава пред Парламентот, со која ја 
објасни својата вообичаена пракса во однос на затворениците осудени на 
задолжителна казна доживотен затвор. Согласно со дадената изјава, пред 
еден затвореник осуден на задолжителна доживотна казна затвор да биде 
условно пуштен на слобода со специјално одобрение, државниот секретар

„е должен да испита и да утврди не само (а) дали периодот од казната кој 
затвореникот веќе го има отслужено  е соодветен за да ги задоволи 
барањата за задолжителна казна и одвраќање и (б) дали е безбедно 
затвореникот да се пушти на слобода, туку исто и (в) дали таквото рано 
ослободување е добро и прифатливо за јавноста. Тоа значи дека тој би 
го искористил своето дискреционо право за пуштање на слобода, само 
доколку е уверен дека тоа нема да значи закана и штета, врз довербата 
што ја има јавноста во системот на кривичната правда.“

40. При утврдувањето на начелата на правичност, кои се применливи на 
постапките што ја регулираат контролата на задолжителните доживотни 
казни затвор, англиските судови утврдија дека задолжителната казна, исто 
како и онаа дискреционата, се состои како од казнен период („тарифа°), 
така и од безбедносен период. Што се однесува до второто, задржувањето 
во затвор е поврзано со процената на ризикот кој затвореникот го 
претставува за јавноста, по истекувањето на минималниот тарифен 
период (погледнете ја, на пример, пресудата R. v. Parole Board, ex parte 
Bradley)(Дивизионен суд) [1991] 1 Неделни правни извештаи 135, како и R. 
v. Parole Board, ex parte Wilson (Апелационен суд) [1992] 2 Правни извештаи 
од цела Англија 576).

41. Во одлуката во R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte 
(Дуди) Doody ([1993] 3 Правни извештаи од цела Англија 92), Горниот 
дом на Парламентот наведува дека, за разлика од став, во однос на 
дискреционите доживотни казни затвор, теоријата и праксата во однос 
на задолжителните доживотни казни затвор не се усогласени. Во својот 
говор, со кој биле согласни и останатите судии, лордот Мustill објаснил 
дека политиката, согласно со која убиството се третира како кривично 
дело кое е толку сериозно што соодветниот казнен елемент на казната е 
доживотно затворање на сторителот, не е конзистентна со праксата која 
била усвоена од страна на неколку последователни Државни секретари, 
според кои задолжителната доживотна казна затвор вклучува минимален 
„тарифен° период кој треба да ги задоволи барањата за задолжителна 
казна и одвраќање. Тој го дополнил и следново:
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 „Дискреционата и задолжителната доживотна казна затвор, кои во 
изминатиов период започнаа многу да се разликуваат, можеби сега 
конвергираат. Во секој случај, во однос на законската рамка, основната 
теорија и тековната пракса, сепак, постои еден значаен јаз помеѓу 
нив. Можеби – и со ова не изразувам никакво мислење – доаѓа време 
кога ефектите на овие два вида казни треба да бидат дополнително 
асимилирани. Меѓутоа, тоа е задача за Парламентот и мислам дека е 
сосема неверојатно да се очекува судовите да воведат една фундаментална 
измена во меѓусебниот однос, помеѓу осудениот убиец и државата, преку 
медиумот на судска ревизија.°

42. На 10 ноември 1997 година државниот секретар ја даде следнава изјава 
пред Парламентот, меѓу другото, наведувајќи го и следново:

 „Ја користам оваа можност да потврдам дека мојот пристап кон 
ослободувањето на возрасни лица, осудени за убиства, по истекувањето 
на тарифниот период, ќе биде одраз на политиката дефинирана во 
одговорот даден на 27 јули 1993 година. Особено  ослободувањето на едно 
такво лице и понатаму ќе зависи не само од истекот на тарифниот период 
и од тоа дали јас сум убеден дека нивото на ризик за евентуално сторување 
ново кривично дело, создаден преку неговиот отпуст, е прифатливо 
низок, туку и од потребата да се задржи нивото на доверба, кое јавноста 
ја има во кривично правниот систем. Положбата на затвореникот осуден 
на задолжителна доживотна казна и понатаму останува да се разликува, 
од онаа на затвореникот кој е на издржување на дискрециона доживотна 
казна, во кој случај Одборот за условен отпуст самиот донесува одлука за 
евентуалното пуштање на слобода.°

43. Апелациониот суд, во предметот R. (Lichniak and Pyrah) v. Secretary of State 
for the Home Department) [2001] 3-неделни правни извештаи (пресуда 
од 2 мај 2001 година), посочува дека критериумот за прифатливост на 
пуштањето на слобода од страна на јавноста, идентификуван од страна на 
државниот секретар (точка (в) во став 39 погоре) никојпат не претставувал 
пресудувачки фактор и покрај фактот што и сегашниот Државен секретар 
ја следи политиката на неговите претходници.

Г.  Неодамнешна домашна судска пракса и новини во законодавството

44. На 2 октомври 2000 година стапи во сила Законот за човековите права 
од 1998 година, со што се овозможи повикување на одредбите од 
Конвенцијата и во домашните судски постапки.

45. Во претходно посочениот предмет, Lichniak and Pyrah двајцата апликанти 
ја оспориле одлуката со која биле осудени на задолжителна доживотна 
казна затвор за извршено убиство, тврдејќи дека тоа е диспропорционално 
и произволно,  како и против членовите 3 и 5 од Конвенцијата. Одбивајќи 
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ги нивните жалби, Апелациониот суд утврдил дека задолжителната 
доживотна казна затвор во реалноста претставува неодредена казна, која 
ретко навистина и значи затворање до крајот на животот и како таква не 
може да се етикетира како нечовечна и деградирачка. Не може да се каже 
ниту дека е произволна, затоа што во секој поединечен случај казната се 
индивидуализира уште од првиот момент кога истата ќе биде одредена. 
Според адвокатите на Владата, целта на задолжителната доживотна 
казна затвор е:

 „да се казни сторителот, со тоа што ќе му се одреди неодредена казна, 
согласно со која тој може да биде пуштен на слобода, само откако ќе го 
издржи минималниот тарифен дел од неговата казна и кога ќе се смета 
за безбедно  тој да биде пуштен на слобода... Тоа не е само ефектот што го 
има казната, туку тоа е самата казна.°

 Судијата лорд Кенеди , во својата пресуда, исто така, ги цитирал и 
заклучоците на Комисијата за утврдување казни за убиства, со која 
претседавал лордот Lane, презентирани во 1993 година:

„(1) Задолжителната доживотна казна затвор за убиство се заснова врз 
претпоставката дека убиството е толку гнасно кривично дело поради 
кое сторителот мора да се откаже од своето право на слобода за време на 
остатокот од неговото постоење. (2) Таквата претпоставка претставува 
заблуда. Тоа произлегува од разминувањето помеѓу законската дефиниција 
за убиство и онаа прифатена од неуката јавност. (3) Дефиницијата за 
убиство на обичајното право вклучува широк опсег на дела, каде некои 
од нив се навистина одвратни, а некои не. (4) Најголемиот број случаи на 
убиство, иако тоа не се оние кои добиваат и најголем публицитет, всушност, 
потпаѓаат во втората категорија. (5) Не е логично и погрешно е, од аспект 
на правната наука, од судиите да се бара да им судат на ист начин на сите 
категории на убијци, без разлика на конкретните околности на предметот 
по кој постапуваат. (6) Не е логично и погрешно е, од уставен аспект, за 
таквата дистинкција помеѓу различните видови убиства да одлучува (и 
за истата да решава зад затворени врати) извршната власт, што, општо 
говорејќи, се случува во конкретниов случај...°

46. Во предметот R. (Anderson and Taylor) v. Secretary of State for the Home 
Department), двајца осуденици, кои биле осудени поради убиство, се 
жалеле дека државниот секретар за внатрешни работи им утврдил 
тарифа која е повисока од онаа препорачана од судската власт – дваесет 
години, наместо петнаесет години и триесет години, наместо шеснаесет 
години. Тие се повикале на член 6, став 1 од Конвенцијата, тврдејќи дека 
не е прифатливо извршната власт да презема активности, кои, всушност, 
претставуваат одредување казна, што инаку претставува судска функција. 
Дивизиониот суд ги отфрлил нивните тврдења. Апелациониот суд ги 
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одбил нивните жалби на 13 ноември 2001 година. Притоа, апелационите 
судии ја зеле предвид природата на постапката за утврдување тарифи за 
задолжителната доживотна казна затвор, како и важноста на судската 
пракса во Стразбур. Меѓу другото, судијата, лорд Simon Brown го навел и 
следново:

 „...Се разбира, прифаќам дека задолжителната доживотна казна затвор 
е нешто единствено. Меѓутоа, сите кривични дела за кои се одредува 
истата не можат да се сметаат за исклучително сериозни. Повеќе би рекол 
дека се работи за еден широк спектар каде, на едниот крај, се наоѓаат 
садистичките убиства, а на другиот, убиствата од милосрдие. Доживотната 
казна затвор претставува соодветна казна само во исклучителни случаи. 
Што се однесува до „пошироките елементи од јавен карактер°, навистина 
е тешко да се разбере што тие точно претставуваат. Не смее да се потпаѓа 
под бурните „барања и притисоци од јавноста° – погледнете (В). Се 
разбира, постои „потребата за одржување на довербата што јавноста ја 
има во кривично правниот систем° (погледнете ја изјавата на државниот 
секретар за внатрешни работи пред Парламентот, дадена на 10 ноември 
1997 година). Според мене, сепак, тоа може и би требало да биде земено 
предвид при утврдувањето на тарифата. Елементот на задолжителна 
казна во тарифата треба да биде одраз на моралната реакција на јавноста, 
во однос на извршеното дело. Сигурно дека одржувањето на довербата 
што јавноста ја има во системот не може да диктира подолга затворска 
казна од онаа која соодветно би го одразила правото на одмазда за 
извршеното дело, кое му припаѓа на општеството. Понекогаш признавам 
дека ситуацијата ќе бара целосна животна тарифа. Но,  зошто судиите 
да не бидат оние, кои тоа ќе го утврдат?... Во однос на ретроактивното 
зголемување на тарифата.... веројатно  истиот проблем би можел да се 
појави и во случај на дискрециона доживотна казна затвор. Меѓутоа, сепак, 
вистина е дека на овој начин, наместо одговори, се поставува прашањето 
дали првичното одредување на тарифата треба навистина да се смета 
како постапка во рамки на делот за одредување на казната.

 Како резиме, ниту еден од аргументите на г. Паник за мене не е убедлив. 
Се чини дека ниту поединечно  ниту, пак, заедно  тие не обезбедуваат 
соодветна основа за третирање на одредувањето на тарифата, во случајот 
на задолжителни доживотни казни затвор, различно од она што се користи 
во случајот на затворениците осудени на дискрециона доживотна казна 
затвор и затворените лица на неодреден период. Во сите овие три случаи, 
во суштина, се работи за постапка на одмерување казна, одредување 
на должината на првата фаза од неодредената казна, односно оној 
задолжителен дел (со единствена разлика во случајот на лица затворени 
на неодреден период, каде постои континуирано следење) кој мора да 
биде издржан, пред да биде поставено какво било прашање за евентуално 
пуштање на слобода....°
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47. Иако, според неговото мислење, постојниот режим на задолжителна 
доживотна казна затвор претставува кршење на член 5, став 4, тој, 
заедно со уште двајца судии, сметал дека судската пракса од Стразбур 
(особено предметот Wynne v. the United Kingdom, пресуда од 18 јули 1994 
година, серија А, број 294-А) мора да се земе како одлучувачка, во однос 
на прашањата поврзани со Конвенцијата во конкретниот случај. Тој 
посочил дека Европскиот суд за човекови права имал намера повторно 
да го разгледа својот став и мислење по предметот Stafford и, се разбира, 
иако знаел дека конечната одлука ќе биде онаа на Судот, навел дека 
би бил изненаден доколку постојниот режим за имплементација на 
задолжителните доживотни казни успее да ја преживее таквата ревизија 
и остане непроменет.

48. Во Шкотска, Законот за правата (придржување) (Шкотски) од Конвенци-
јата сега предвидува дека во случај на одредување задолжителна 
доживотна казна, судечкиот судија е оној кој го одредува „казнениот дел° 
од казната, а откако истиот ќе измине, потоа Одборот за условен отпуст 
може да решава во однос на евентуалното условно пуштање на слобода 
со специјално одобрение. Тестот, односно проверката која се применува 
за да се утврди погодноста за ослободување е идентична со онаа која се 
користи во случајот на затворениците осудени на дискрециона доживотна 
казна затвор во Англија и Велс, односно  Одборот за условен отпуст мора 
да биде убеден дека затвореникот повеќе не претставува значаен ризик 
од евентуално извршување на нови дела, на начин кој би бил закана по 
животот и безбедноста на останатите граѓани, ниту, пак, од извршување 
на сериозни сексуални деликти.

49. Во Северна Ирска, Законот за доживотни казни затвор (Северна Ирска) број 
2564, предвидува дека судечкиот судија е оној кој одлучува за тарифата на 
затворениците осудени на задолжителна доживотна казна, додека, пак, 
за евентуалното пуштање на условна слобода по истекот на тарифата 
одлучуваат Комесарите за повторна оцена на доживотната казна (со статус 
и функции, кои се многу слични, со оние на Одборите за условен отпуст, 
кои функционираат во Англија и Велс). Проверката која ја применуваат 
комесарите, е потребата за заштита на јавноста од евентуална „сериозна 
штета или повреди°, каде под тој термин, се подразбира евентуална штета 
и повреди предизвикани преку кривични дела од насилен или сексуален 
карактер.

III УЧЕСТВО НА ТРЕТИ ЛИЦА ВО ПОСТАПКАТА

50. Организацијата „Правда°, основана во 1957 година и активна во сферата на 
човековите права и правните реформи, поднела свои писмени забелешки 
и коментари во однос на домашното право и пракса, откако добила 
претходна соодветна дозвола од Претседателот на Судот, за интервенција 
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во својство на трето лице (погледнете го став 7 погоре во текстот). Истиот 
поднесок би можел да се резимира на следниов начин.

51. Задолжителната доживотна казна затвор, предвидена со Законот од 
1965 година (погледнете го став 28 погоре во текстот), е применлива во 
сите случаи на осудителна пресуда за убиство, притоа опфаќајќи една 
поголема група на дела со многу различен степен на одговорност и 
казнивост, тргнувајќи од брутални сериски убиства, па сè до убиства од 
милосрдие на сопствените љубовни партнери. Не би можело да се каже 
дека убиството е секојпат единствено и одвратно кривично дело. Токму 
затоа, задолжителната доживотна казна затвор уште повеќе ја зголеми 
критичната важност на постапката за предвремено пуштање на слобода, 
од аспект на правичноста и задоволувањето на правдата. Достапноста до 
редовната судска ревизија беше проширена и на затворениците осудени 
на дискрециона доживотна казна и убијците на деца, а државниот 
секретар повеќе не беше во можност да ја одредува тарифата во таквите 
случаи. Слични одредби сега се воведуваат и во легислативата во однос 
на затворениците осудени на задолжителна доживотна казна затвор, како 
во Шкотска, така и во Северна Ирска, со цел да се задоволат сите барања и 
услови во сферата на човековите права. 

52. Во минатото имаше многу значајни критики за постојниот систем. Во 1989 
година, избраната Комисија од претставниците на Горниот парламентарен 
дом, која требаше да изготви извештај во однос на прашањето на убиствата 
и доживотната казна затвор, препорача укинување на задолжителната 
доживотна казна затвор. Во 1996 година Комисијата за внатрешни работи, 
избрана помеѓу членовите на Долниот парламентарен дом, ги разгледа 
расположивите докази и дискутираше за истите прашања. Во нивниот 
извештај (Убиство: Задолжителна доживотна казна) беше препорачано  
одлучувањето во однос на тарифата и предвременото пуштање на 
слобода да се одземе како ингеренција од државниот секретар и истото 
да се препушти на судечкиот судија и Одборот за условен отпуст. Лордот 
Лејн, кој претходно ја држел позицијата на претседател на Кривичниот 
оддел на Апелациониот суд и главен судија, претседавал со Комисијата за 
одмерување казни за убиство, која, исто така, изготвила важен извештај 
во 1993 година.

53. Најразновидните околности кои можат да доведат до осудителна пресуда 
за убиство, значи дека убијците, како посебна класа на сторители, не 
претставуваат специјален проблем на опасност. Тие имаат пониска 
стапка на рецидивизам (повторништво) во споредба со лицата осудени 
на дискрециона доживотна казна затвор и останатата популација во 
затворите. Системот на одредување тарифи не можел лесно да биде сфатен 
од затворениците на кои истиот се однесувал и истиот бил предмет на 
одлагања и несигурност, фактори кои негативно влијаат на квалитетот на 
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работа и постапување со лицата осудени на доживотна казна затвор, во 
текот на клучната, најрана фаза од нивното издржување на казната.

54. Во минатото, Обединетото Кралство имало поголем број на лица кои 
служат доживотна казна затвор од остатокот на Европа заедно,  што 
главно се препишувало на постоењето на задолжителна казна затвор за 
извршено убиство. Иако и некои други земји, како, на пример, Германија, 
Франција и Италија, имале задолжителни доживотни казни, истите биле 
користени единствено при постоење на отежнувачки фактори или, пак, 
само во случај на конкретни видови убиство. Член 77 од Статутот на 
Меѓународниот кривичен суд пропишува дека доживотна казна затвор 
може единствено да биде одредена кога „истата е оправдана поради 
екстремната сериозност на извршеното кривично дело и индивидуалните 
околности поврзани со осуденото лице°.

ПРАВО

I.  НАВОДНО КРШЕЊЕ НА ЧЛЕН 5, СТАВ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

55. Во член 5, став 1 од Конвенцијата, во релевантниот дел, е наведено 
следново:

„1. Секој има право на лична слобода и безбедност. Никој не смее да биде 
лишен од слобода, освен во следниве случаи и во согласност со однапред 
законски пропишана постапка:

(а) законско затворање на лице, откако истото било осудено од надлежен 
суд;...°

A.  Аргументи на странките

1.  Апликант

56. Според оцената на апликантот, според домашното право неприфатливо 
е да се смета дека затвореникот осуден на задолжителна доживотна 
казна затвор го загубил сопственото право на слободен живот. По 
извршената анализа, условното пуштање на слобода повеќе не може 
да се смета како прашање на попустливост и поволен третман на 
затворениците, кои веќе го имаат издржано предвидениот минимум, 
односно тарифата од пропишаната казна. Во некои неодамнешни случаи 
(на пример, претходно посочените Ex parte Doody, Ex parte V. и T. и Ex 
parte Pierson, Горниот парламентарен дом побара признавање на јасната 
сличност помеѓу постапката на одредување тарифа и одредување казна. 
Затоа, повикувањето на концептот на „прифатливост за јавноста° на 
ослободувањето не може да ја поддржи претпоставката дека државниот 
секретар би можел да се потпре на целосно недефинираниот и несигурен 
концепт на „јавен интерес° како причина за неослободување на затвореник 
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осуден на задолжителна казна затвор, кој веќе ја има исполнето 
минималната тарифа и кој повеќе не се смета за ризичен за јавноста, од 
аспект на тоа дека би можел да изврши нови насилни дела во иднина.

57. Апликантот тврдел дека задржувањето во затвор на затвореник осуден 
на задолжителна казна затвор, кој веќе ја има исполнето минималната 
тарифа, со повикување на работи поврзани со затвореникот кои 
немаат директна врска со природата на криминалното однесување, кое 
резултирало со казнување на лицето, продуцирало форма на затворање 
која немала задоволителна врска со целта на законодавецот и казната која 
ја одредил судот, па така истото треба да се смета за неосновано затворање, 
во спротивност со член 5, став 1 од Конвенцијата. Тој потенцирал дека ниту 
еден Државен секретар дотогаш, не се обидел да го оправда затворањето 
на лице осудено на задолжителна казна затвор, кое веќе ја има исполнето 
минималната тарифа и повеќе не претставува ризик за јавноста, врз 
основа на општата потреба за одржување на довербата, што јавноста 
ја има во кривично правниот систем. Власта не можела со сигурност 
да се потпре на одлуките на домашните судови, во случај кога судиите 
изразиле сомневање во однос на одредување на долга затворска казна, 
како резултат на дискреционите права на субјект од извршната власт. Не 
можеле да се потпрат ниту на неодамнешната судска пракса на овој Суд, 
во предметот V. v. the United Kingdom ([GC] број 24888/94, ECHR 1999-IX), 
кој се занимавал со прашањето на малолетно лице, казнето и затворено 
на неодреден временски период, меѓутоа не и со новините во домашното 
право, во врска со возрасните затвореници осудени на задолжителна 
доживотна затворска казна. Домашните судови не идентификувале 
никакви разлики помеѓу овие две категории и јасно утврдиле дека 
одредувањето на тарифите во двата случаи е сродно,  односно  слично на 
одредувањето на казната или наметнување казна која ги поседува истите 
процесни гаранции и права кои се применливи и во случај кога пресудата 
и казната ја изрекува судија.

58. Апликантот го оспорил тврдењето дека вистинската цел на 
задолжителната доживотна казна затвор, всушност, е казнување на 
лицето до крајот на животот. Тој бил единствениот затвореник осуден 
на задолжителна доживотна казна, кој бил задржан во затвор и по 
издржувањето на минималната тарифа, само врз основа на тоа што 
државниот секретар верувал дека тој би можел да изврши ново ненасилно 
кривично дело, доколку биде пуштен на слобода. Други елементи би 
можеле да бидат применливи доколку се работи за ризик од евентуална 
трговија со дрога, затоа што е јасно дека една таква активност би можела 
да биде физички или психолошки штетна за другите луѓе. Оправдувањето 
на неограниченото затворање, преку увереност дека доколку биде пуштен 
на слобода тој би можел да изврши друго, ненасилно кривично дело, кое 
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веројатно не би предизвикало физичка штета за другите, е неосновано 
и произволно и вклучува елементи кои меѓусебно не се поврзани, како 
според природата така и според сериозноста, со причините поради кои 
воопшто случајот на еден затвореник се нашол во рамки на овластувањата 
на државата.

2.  Државна власт

59. Власта тврди дека одредувањето на задолжителна доживотна казна 
затвор за убиство е во согласност со член 5, став 1 од Конвенцијата. Според 
нивното мислење, тоа и понатаму обезбедува правна основа за затворање 
на апликантот и по истекот на шестгодишната затворска казна за измама, 
затоа што одобрението за условен отпуст било поништено. Тие го одбиле 
аргументот на апликантот дека ваквото дополнително затворање, 
врз основа на загриженоста оти тој би можел да изврши ново сериозно 
ненасилно кривично дело поради нечесност, нема соодветна поврзаност 
со целите на првобитната задолжителна доживотна казна затвор. Според 
нив, првобитната казна била изречена поради сериозноста на кривичното 
дело убиство. Задолжителната доживотна казна затвор за убиство е дел од 
посебна категорија, различна од дискреционата доживотна казна, затоа 
што истата е изречена како казна поради сериозноста на самото дело. Таа 
не зависи од карактеристиките кои се типични за конкретниот сторител, 
кои со тек на времето би можеле и да се менуваат, како што се факторите 
на опасност, ментална нестабилност или возраст. Парламентот бара од 
секој судечки судија да одреди доживотна казна затвор за секое убиство, 
без разлика дали сторителот се смета за опасна личност или не.

60. Целта и намената на казната е понатаму овластувањето да се пренесе на 
државниот секретар, кој би одлучил дали воопшто и кога би било во јавен 
интерес да му се дозволи на апликантот да се врати назад во општеството, 
иако бил казнет доживотно,  како и да се овласти истиот да одлучи, врз 
основа на соодветни законски постапки, дали би било во јавен интерес да 
побара апликантот да биде вратен во затвор на издржување на казната, 
во кој било момент, па сè до крајот на неговиот живот. Без разлика дали 
загриженоста е поради ризикот од евентуално извршување нови насилни 
или ненасилни дела, одбивањето лицето да се пушти условно на слобода 
со специјално одобрение, или, пак, одлуката за поништување на таквото 
одобрение е секојпат блиску поврзана со првичната задолжителна 
доживотна казна затвор, изречена поради сериозноста на извршеното 
дело и со потребата да се обезбеди дека затвореникот би бил пуштен 
само доколку тоа го бара или го одобрува јавниот интерес. Исто така, 
казната обезбедувала флексибилност, затоа што овозможувала повторно 
разгледување на тарифата, доколку истата била одредена непочитувајќи 
ги релевантните фактори, што е можност која не му стои на располагање и 
на судијата (погледнете го, на пример, предметот Ex parte Hindley, посочен 
претходно во став 37).
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61. Власта наведува дека при одлучувањето дали ослободувањето на 
апликантот би било од јавен интерес или не, државниот секретар имал 
право да го земе предвид и евентуалниот ризик од можно извршување 
на нови ненасилни сериозни кривични дела. Не би било логично или 
рационално  доколку тој не е во можност да одбие да нареди ослободување 
на затвореник, кога постои неприфатлив ризик од евентуално извршување 
на сериозни ненасилни дела, како, на пример, тешки кражби и трговија со 
хероин, за кои се предвидени и подолги затворски казни, отколку за некои 
дела од насилна природа (нанесување физички повреди и ранување, на 
пример), кои имаат и многу поголеми штетни последици за јавниот 
интерес. Власта се повикува на досегашната судска пракса на Судот, 
согласно со која продолженото затворање на затворениците осудени на 
доживотна казна затвор било прогласено за оправдано, како резултат на 
првичниот судски процес и жалбената постапка (погледнете ги, на пример, 
пресудите во предметот Weeks v. the United Kingdom  2 март 1987, серија A, 
број 114, како и Wynne v. the United Kingdoм од 18 јули 1994, серија A, број 
294-A). Фактот дека апликантот бил условно пуштен и бил на слобода 
еден извесен период не влијае врз законската основа за негово повторно 
затворање, по повлекувањето на специјалното одобрение за отпуст. Не 
постоеле ниту релевантни новини, ниту во домашната ниту во судската 
пракса поврзана со Конвенцијата, кои на кој било начин би ја промениле 
законската основа на задолжителната доживотна казна затвор или, пак, 
нејзиното соодветно значење и ефект.

Б.  Оцена на Судот

1.  Прелиминарни размислувања

62. Прашањето кое бара одговор е дали по истекот на фиксната затворска казна 
на апликантот за измама на 1 јули 1997 година, продолженото затворање 
на апликантот, согласно со првичната задолжителна доживотна казна на 
која бил осуден во 1967 година, е во согласност со барањата и условите 
пропишани во член 5, став 1 од Конвенцијата.

63. Кога се работи за „законитоста° на затворањето, Конвенцијата во основа 
укажува на националното законодавство и ја дефинира обврската 
за придржување кон материјалните и процесни закони, во рамки на 
националното законодавство. Тоа во основа значи дека секое апсење 
и притворање мора да има соодветна правна основа во домашното 
законодавство, но,  исто така, се однесува и на квалитетот на самиот 
закон, барајќи од него компатибилност со владеењето на правото, што 
е концепт вграден во сите членови на Конвенцијата. Дополнително,  кое  
било лишување од слобода мора да биде во согласност со целта на член 5, 
односно  да се заштити поединецот од каква било произволност (помеѓу 
другото, погледнете ја пресудата во предметот Amuur v. Francе од 25 јуни 
1996 година, Извештаи за пресуди и одлуки 1996-III, стр. 850-51, став 50).



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА206

64. Неспорно е дека затворањето на апликантот од 1 јули 1997 година било 
во согласност со постапката пропишана во англиското законодавство и 
законско, од сите аспекти на тамошното право. Тоа било утврдено во текот 
на постапката за судска ревизија, каде што Апелациониот суд и Горниот 
парламентарен дом утврдиле дека одлуката на државниот секретар 
за затворање на апликантот била направена во рамки на неговите 
дискрециони права пренесени со делот 35(1) од Законот од 1991 година. 
Сепак, со тоа не се става крај на конкретното прашање. Судската пракса 
на Судот покажува дека можеби е потребно да се погледне настрана од 
очигледното и напишаното и вниманието да се посвети на реалноста 
на состојбата (погледнете ја пресудата во предметот Van Droogenbroeck 
v. Belgium од 24 јуни 1982, серија A, број 50, стр. 20-21, став 38). Во претходно 
посочениот предмет Weeks (стр. 23, став 42), каде се работело за повторно 
враќање во затвор на апликантот од страна на државниот секретар, кој 
бил претходно осуден на доживотна казна затвор поради тешка кражба 
и дискреционо и условно пуштен на слобода, во конкретниот предмет 
Судот ги протолкувал условите од член 5 на следниов начин:

 „’Законитоста’, предвидена како услов во Конвенцијата, предвидува не 
само придржување кон домашното законодавство, туку, исто така, како 
што е потврдено и во член 18, придржување кон целите за лишување 
од слобода, кои ги дозволува алинеата (а) од член 5, став 1 (како еден 
од најнеодамнешните примери, погледнете ја пресудата во предметот 
Bozano од 18 декември 1986 година, серија А, број 111, стр. 23, став 54). 
Дополнително  зборот ’после’ во алинеата (а), не значи едноставно 
дека затворањето мора да ја следи ’осудителната пресуда’ од временски 
аспект: дополнително  ’затворањето’ мора да резултира од, ’да следи 
по или да зависи од’ или пак да се случи ’од причини предизвикани’ од 
самата ’осудителна пресуда’ (ibid. стр. 22-23, став 53 и пресудата за Ван 
Дрогенбрек, стр. 19, став 35). Накратко, мора да постои задоволителна 
причинско последична врска помеѓу осудата и лишувањето од слобода, 
кое е предмет на разгледување (погледнете ја веќе споменатата пресуда 
во предметот Ван Дрогенбрек, стр. 21, став 39).°

65. Судот посочува дека во предметот Викс било утврдено дека дискреционата 
доживотна казна затвор, одредена на апликантот претставувала 
неодредена казна, исклучиво заснована врз неговата евентуална опасност 
по општеството, што се фактори кои по самата своја природа се подложни 
на промени со текот на времето. Врз таа основа, неговото враќање во 
затвор, поради загриженоста за неговото нестабилно  пореметено и 
агресивно однесување, не може да се смета за произволно или неразумно  
имајќи ги предвид утврдените цели на првично одредената казна, а 
постоела и задоволителна врска за потребите на член 5, став 1 (а), помеѓу 
неговата осуда во 1966 година и неговото враќање во затвор во 1977 
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година (погледнете го претходно посочениот случај Викс, стр. 25-27, 
ставови 46-51).

66. Најголемиот дел од аргументацијата од обете страни се фокусираше на 
природата и намената на задолжителната доживотна казна затвор, во 
споредба со другите форми на доживотна казна, како и на прашањето 
дали неговото затворање по 1 јули 1997 година и понатаму одговарало 
на целите и намената на оригиналната казна. Имајќи предвид дека 
постапките, кои се применливи во различните видови доживотни казни, 
имаат генерирано доста обемна судска пракса, како на домашно ниво, така 
и пред органите, кои постапуваат според Конвенцијата, обете страни се 
повикуваат на бројни поранешни судски одлуки и наредби, во поддршка 
на сопствените аргументи.

67. Од овој аспект, од особена важност е предметот Wynne, пресуден во 1994 
година, каде што Судот не утврди кршење на член 5, став 4, а во врска 
со континуираното држење во затвор и по одлуката за условен отпуст 
и поништувањето на истата, во случајот на еден затвореник осуден на 
доживотна казна затвор за вмешаност во убиство без умисла, во случај кога 
времетраењето на минималната тарифа на казната веќе било истечено. 
Ова дава силна поддршка за тврдењата на власта, додека пак апликантот 
се обидува да тврди дека оваа одлука успешно не ја идентификува 
реалноста на состојбата во која се наоѓаат затворениците осудени на 
задолжителна казна затвор, која понатаму дополнително се разјаснува 
преку новонастаните случувања. Судот, во предметот Wynnе, е сосема 
свесен дека постојат сличности помеѓу дискреционите и задолжителните 
доживотни казни затвор, а особено дека и обете содржат, како казнен така 
и превентивен елемент и дека луѓето осудени на задолжителна доживотна 
казна, всушност, не го минуваат остатокот од нивниот живот во затвор. Во 
клучниот пасус од таа пресуда, е наведено следново:

 „Сепак, останува фактот дека задолжителната доживотна казна припаѓа 
на една поинаква категорија, за разлика од дискреционата казна, затоа 
што истата се одредува автоматски, како казна за извршено кривично 
дело убиство, без разлика на кои било елементи поврзани со евентуалната 
понатамошна опасност, која би можел да ја предизвика сторителот...° (стр. 
14, став 35).

68. Иако Судот не е обврзан да ги следи своите поранешни пресуди, во 
интерес на правната сигурност, предвидливост и еднаквост пред законот 
е истиот да не отстапува без оправдана причина, од прецедентното право, 
утврдено преку поранешните пресуди по предметите. Имајќи предвид 
дека Конвенцијата, како прво и најважно  претставува систем за заштита 
на човековите права, Судот, сепак, мора да ги земе предвид променливите 
услови во државите потписнички и соодветно да реагира, на пример, во 
однос на секој новопостигнат консензус, од аспект на стандардите кои 
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треба да бидат достигнати (меѓу другите, погледнете ги и пресудите во 
предметите Cossey v. the United Kingdom од 27 септември 1990 година, 
серија А, број 184, стр. 14, став 25 и Chapman v. the United Kingdom [GC], 
број 27238/95, став 70, ECHR 2001-I). Од клучна важност е Конвенцијата 
да се толкува и да се применува на начин кој обезбедува практичност и 
ефективност на правата, која истата ги заштитува, наместо теоретизирање 
и илузорност. Доколку Судот не успее да обезбеди динамичен и еволутивен 
пристап, ризикува истата да ја претвори во пречка за понатамошните 
реформи или подобрувања.

69. Сличен начин на размислување би можел да се примени и во однос 
на променливите услови и новопостигнати консензуси, во рамки 
на домашниот правен поредок во тужената држава, потписничка на 
Конвенцијата. Иако нема некоја материјална разлика во однос на 
фактичката состојба помеѓу овој и предметот Wynne, земајќи ги предвид 
значајните развојни новини на домашен план, Судот предлага да се изврши 
повторна оцена, „земајќи ги предвид денешните услови°, на соодветното 
толкување и примена на Конвенцијата (погледнете ја пресудата во 
предметот Tyrer v. the United Kingdom од 25 април 1978 година, серија A, 
број 26, стр. 15-16, став 31, како и подоцнежната судска пракса).

2.  Новини во законодавството

70. Задолжителната доживотна казна затвор се одредува согласно со законот 
во сите случаи на убиство. Ваквиот став сè уште не е променет, иако сè повеќе 
се зголемуваат критиките за нефлексибилноста на законскиот режим, кој, 
всушност, не ги разликува различните видови убиства опфатени со тоа 
кривично дело, започнувајќи од таканареченото убиство од милосрдие, па 
сè до бруталните психопатски сериски напади (погледнете го, на пример, 
извештајот од 1993 година на Комисијата за утврдување казни за убиство, 
цитиран од страна на судијата, лордот Кенеди во предметот Lichniak 
and Pyrah, став 45 погоре во тесктот, потоа препораките на Комисијата 
избрана од претставниците на Долниот парламентарен дом, во врска со 
убиствата и доживотните казни, како и коментарите на судијата, лордот 
Simon Brown во предметот Anderson and Taylor, став 46 погоре во текстот; 
погледнете ја и надворешната интервенција од страна на Министерството 
за правда, ставови 51-54 погоре во текстот).

71. Уште од најрана фаза, нефлексибилноста на овој режим беше редуцирана 
преку пристапот на државниот секретар, кој, во случајот на сите 
видови доживотни казни затвор – задолжителна, дискрециона или, 
пак, одредување казна затвор на неодреден период – усвои пракса на 
одредување на посебен период и термин, познат како „тарифа°, која би 
требало да го претставува елементот на заслужена казна и одвраќање. 
Општо земено,  тоа е минималниот период кој сторителот мора да го мине 
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во затвор пред да може да се надева дека евентуално би можел да биде 
пуштен на слобода. Никојпат, всушност, не се ни очекувало, затворениците 
на отслужување на задолжителна доживотна казна да останат во затвор 
до крајот на нивниот живот, освен, се разбира, во исклучителни случаи. 
Слично  одлуката за евентуално условно пуштање на слобода, во случајот 
на сите лица осудени на доживотна казна затвор, општо земено  ја 
носи државниот секретар. Постапките за одредување на тарифата и 
евентуално ослободување, во случајот на осуденици на доживотна казна, 
сепак, значително се изменети во текот на последните дваесет години, 
во најголема мера, поради судската пракса на овој Суд. Важно е да се 
спомене дека и од домашните судови често се бара да носат одлуки во 
врска со одредени прашања на законитоста, кои произлегуваат од улогата 
на државниот секретар во постапката на утврдување на тарифата и во 
одлучувањето за најсоодветниот момент за пуштање на слобода, што 
бара од судовите да воспостават соодветни и правични процедури кои 
би ги регулирале ваквите негови функции. Анализирајќи ги состојбите 
во Стразбур и во домашните судови, може да се идентификува една 
постојана ерозија во однос на опфатот на овластувањата за одлучување 
кои државниот секретар ги има во оваа сфера.

72. Првата анализа на состојбите во оваа сфера од страна на Судот се 
фокусираше на состојбата на осудените лица на дискрециона доживотна 
казна затвор. Во погоре посочениот предмет Викс, како и во предметот 
Thynne, Wilson and Gunnell v. the United Kingdom од 25 октомври 1990 
година, серија А, број 190-А), Судот ја анализирал целта и ефектите на 
дискреционата доживотна казна, предвидена за многу сериозни кривични 
дела, како, на пример, убиство без умисла и силување. Судот утврди дека 
имајќи предвид оти  основите за одредување дискрециона доживотна 
казна затвор се поврзани со ризиците и опасноста (погледнете го став 28 
погоре во текстот), како фактори што се менуваат со текот на времето, 
можат да се појават нови прашања поврзани со законитоста, по истекот 
на минималниот тарифен период, кои, во контекст на член 5, став 4, би 
барале соодветна анализа и суд од соодветно судско тело. Како резултат, 
Законот за кривична правда од 1991 година пропишува дека за прашањето 
на предвремено ослободување на еден затвореник осуден на дискрециона 
доживотна казна затвор, по истекот на минималниот тарифен период не 
треба да одлучува државниот секретар, туку Одборот за условен отпуст, 
во постапка која би содржела соодветна судска заштита и гаранции. Со 
истиот закон, се обезбеди и законска сила на политиката на државниот 
секретар за прифаќање на судското мислење во однос на тарифниот 
период, во случајот на лица осудени на дискрециона доживотна казна 
затвор. Потоа, понатаму, судиите ја преземаат улогата јавно  во судница 
да го одредат казнениот елемент на осудата. Иако не се направени 
некои значајни законски измени во однос на режимот, применлив врз 
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задолжителните доживотни казни, постапката според која се одредува 
тарифата неодамна беше изменета, како резултат на одлуката на Горниот 
парламентарен дом во предметот Ex parte Doody, каде беше утврдено 
дека за да се обезбеди правичност на процесот, затворениците осудени на 
задолжителна доживотна казна мораат да бидат информирани за судското 
мислење и став во однос на тарифата, со цел тие да можат писмено да се 
обратат до државниот секретар, пред тој да ја донесе својата конечна 
одлука (погледнете го став 32). Ова беше одраз на сè позачестеното 
мислење дека функцијата на одредување тарифи е многу слична на онаа 
на одмерувањето на самата казна.

73. Токму во овој период, во предметот Wynn) Судот директно ја разгледа 
положбата на затворениците осудени на задолжителна доживотна казна 
и зазема став дека задолжителната доживотна казна е различна по 
својот карактер од онаа дискреционата. При носењето на таквата одлука, 
Судот се концентрираше на прашањето на автоматско одредување 
на задолжителната доживотна казна затвор, кое се сметало како 
задоволување на целите за казнување.

74. Не многу подоцна, ситуацијата на малолетните лица осудени за убиство, 
кои веќе ја имаат издржано минималната тарифа (осудени на затворска 
казна на неодреден временски период), се појави како предмет на жалбите 
во врска со Конвенцијата. Иако ваквиот вид казна, како и во случајот на 
возрасните лица осудени на задолжителна доживотна казна, се одредува 
автоматски за кривичното дело убиство, Судот не беше убеден дека истата 
може да се смета како вистинска казна на затворање до крајот на животот. 
Доколку еден таков израз се примени во случај на дете, тоа би било во 
спротивност на инструментите на Обединетите нации и би предизвикало 
сериозни проблеми, согласно со член 3 од Конвенцијата. Имајќи предвид 
дека во пракса истата се смета за неодредена казна која единствено би 
можела да биде оправдана со објаснувања, врз основа на потребата за 
заштита на јавноста и затоа поврзана со оцената за менталниот развој и 
зрелоста на сторителот, Судот оцени дека за потребите на примена на член 
5, став 4, неопходна е судска проверка за континуираното постоење на 
основите за затворање (погледнете ги пресудите во предметите Hussain v. 
the United Kingdom и Singh v. the United Kingdom од 21 февруари 1996 година, 
Извештаи 1996-I).

75. Прашањата, кои произлегуваат од процесот на одредување на казните за 
малолетните убијци, во фазата на одредување на минималниот тарифен 
период, потоа беа разгледани и пред домашните судови и во Стразбур. Во 
претходно посочениот предмет, Ex parte v. and T., Горниот парламентарен 
дом даде свои силни укажувања во однос на судската природа на процесот 
на одредување тарифа и ја поништи тарифата утврдена од страна на 
државниот секретар, која, меѓу другото, ја имала земено предвид и „јавната 
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осуда и притисок° извршени од страна на медиумите против сторителите 
во конкретниот случај. Овој Суд утврди дека член 6, став 1 се однесува на 
одредувањето на тарифата која ги претставува барањата за заслужена 
казна и одвраќање и затоа се смета за постапка на одредување казна. 
Фактот што таквата одлука ја донел државниот секретар, кој е член на 
извршната власт и затоа не е независен, е проценет како кршење на оваа 
одредба (погледнете ги пресудите во предметите T. v. the United Kingdom 
[GC], број 24724/94 од 16 декември 1999 година и претходно посочениот 
V. v. the United Kingdom.

76. Затоа, до овој момент, дошло и до дополнителни законски измени, 
со кои, позицијата на малолетните убијци, била приближена до онаа 
на затворениците осудени на дискрециона доживотна казна затвор, 
притоа, давајќи им ја на судовите улогата за одредување на тарифата и 
давајќи овластување за носење одлуки на Одборот за условен отпуст и 
обезбедувајќи соодветни постапки, кога се работи за прашања поврзани 
со пуштањето на слобода.

77. Иако единствено лицата осудени на задолжителна доживотна казна 
останале под стариот режим, стапувањето во сила на Законот за човекови 
права од 1998 година на 2 октомври 2000 година обезбеди можност за 
првпат директно да се оспори режимот на задолжителни доживотни 
казни, повикувајќи се на одредбите од Конвенцијата пред домашните 
судови. Во предметот Lichniak and Pyrah (погледнете ги ставовите 43 и 45 
погоре во текстот), аргументацијата на затворените лица дека нивната 
задолжителна доживотна казна била произволна и неоснована, поради 
нејзината нефлексибилност, била отфрлена. Може да се забележи, како 
што било посочено и од апликантот, дека власта во тој случај се бранела, 
наведувајќи оти  задолжителната доживотна казна затвор е времено 
неодредена казна, при што се одредува и индивидуализирана минимална 
тарифа, а по истекот на минималниот тарифен период затвореникот 
може да очекува да биде пуштен на слобода, штом се оцени дека тоа е 
безбедно да се стори. Тие јасно отстапиле од ставот дека задолжителната 
доживотна казна затвор претставува казна каде што затвореникот ја губи 
својата слобода на живот. Врз таа основа, Апелациониот суд утврди дека 
не постојат проблеми на произволност или диспропорционалност при 
одредувањето на задолжителните доживотни казни. Потоа, во предметот 
Anderson and Taylor, во кој пресудата е донесена во ноември 2001 година, 
кој се однесувал на оспорување, согласно со член 6, став 1 на улогата 
на државниот секретар во одредувањето на тарифите во случајот на 
двајца затвореници осудени на задолжителна доживотна казна затвор, 
Апелациониот суд едногласно одлучил дека се работи за постапка на 
изрека на казна која мора да ги испочитува гаранциите содржани во 
тој член, надополнувајќи ги јасните укажувања претходно дадени од 
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Горниот парламентарен дом во предметите Ex parte V. и T.и Ex parte Pierson 
(погледнете ги ставовите 34-35 погоре во текстот).

78. Горенаведените случувања се доказ за развојната анализа, од аспект 
на правото на слобода и другите вредности кое истото ги содржи, на 
улогата што државниот секретар ја има во однос на доживотните казни. 
Укинувањето на смртната казна во 1965 година и префрлањето на 
овластувањето за ослободување на осудени убијци на државниот секретар, 
во тоа време претставуваше една голема и напредна реформа. Сепак, со сè 
позабележливата потреба за развој и примена, во однос на затворениците 
осудени на задолжителна доживотна казна, на судски постапки кои ќе 
бидат одраз на стандардите за независност, правичност и отвореност, 
континуираната улога на државниот секретар во одредувањето на 
тарифите и одлучувањето за евентуалното пуштање на слобода на 
затворените лица, по истекот на минималниот тарифен период, сè 
потешко можеше да биде усогласена со концептот на одвоеност на власта, 
помеѓу извршната и судската власт, како концепт кој во меѓувреме 
добиваше сè поголема важност во судската пракса на Судот (погледнете 
ја пресудата mutatis mutandis во предметот Incal v. Turkey од 9 јуни 1998 
година, Извештаи 1998-IV).

79. Според мислењето на Судот, досега би требало да биде воспоставена 
пракса во домашното законодавство, според која, всушност, не постои 
разлика помеѓу затворениците осудени на задолжителна доживотна 
казна затвор, оние осудени преку примена на нечие дискреционо право и 
малолетните убијци, од аспект на природата на постапката за одредување 
на тарифата. Се работи за постапка на изрека на казна. Задолжителната 
доживотна казна не наметнува затворање до крајот на животот, како 
форма на казнување. Тарифниот период, кој е одраз на индивидуалните 
околности на извршеното кривично дело и сторителот, го претставува 
елементот на казнување. Како заклучок, Судот наведува дека пресудата во 
случајот Wynne, според која задолжителната доживотна казна, всушност, 
претставува казна до крајот на животот, повеќе не може да се смета за 
одраз на реалната положба на затворениците осудени на задолжителна 
доживотна казна, во рамки на домашниот кривично правен систем. Овој 
заклучок е зајакнат и со фактот дека во исклучителни случаи, може да 
биде одредена и доживотна тарифа, доколку тоа е оправдано  поради 
сериозноста на конкретното извршено дело. Точно е дека Судот во своите 
понеодамнешни пресуди во предметите В. и Т., притоа повикувајќи се на 
пресудата во предметот Wynne, повторно посочи дека задолжителната 
доживотна казна затвор за возрасното лице претставува казна до крајот 
на животот (погледнете ги пресудите во претходно споменатите предмети 
V. v. the United Kingdom став 110 и T. v. the United Kingdom став 109). Сепак, 
притоа, Судот едноставно само сакал да обрне внимание на разликата 
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помеѓу таквата доживотна казна и затворската казна на неодреден 
временски период, која, всушност, била категоријата на казни за која се 
говорело и се постапувало во конкретниот случај. Затоа, целта на таквата 
изјава била да се направи разлика од претходната судска пракса, а не да се 
потврди некоја анализа која произлегува од таа судска пракса.

80. Според тврдењата на власта, задолжителната доживотна казна затвор, 
без разлика на сè, претставува временски неодредена казна која не се 
заснова врз кои било  индивидуални карактеристики на сторителот, како, 
на пример, младоста или опасноста и затоа не се работи за прашање на 
можни промени на релевантните околности на сторителот, кои, пак, би 
можеле да предизвикаат прашања, во однос на законитоста на основите 
за негово продолжено држење во затвор. Меѓутоа, Судот не е убеден од 
ваквата аргументација. Откако казнениот елемент од одредената казна 
(одразен преку самиот минимален тарифен период) ќе биде задоволен, 
евентуалните основи за продолжување на престојот во затвор, како и 
во случаите на дискреционо осудените лица на доживотна казна затвор 
и малолетните лица кои извршиле убиство, мора да бидат елементи 
поврзани со евентуален ризик или опасност. Одредени Државни 
секретари се имаат повикано и на еден трет елемент – јавна прифатливост 
на ослободувањето – иако, досега барем, никој во целост не ја искористил 
ваквата можност за образложение на одлуката. Како што веќе судијата, 
лордот Simon Brown жестоко коментираше во предметот Anderson and 
Taylor (погледнете го став 46 погоре во текстот), навистина не е лесно 
да се види на кој начин јавната доверба во кривично правниот систем, 
би можела легитимно да биде причина за континуирано затворање на 
еден затвореник, кој веќе го има отслужено временскиот период кој бил 
предвиден како казна за него поради извршеното дело, а истовремено  
повеќе не претставува никаков ризик за општеството. Исто така, може да 
се забележи и дека со неодамнешните реформи во Шкотска и во Северна 
Ирска, положбата на лицата осудени на задолжителна доживотна казна 
затвор во тие надлештва, се поистоветува со положбата на лицата 
дискреционо осудени на доживотна казна во Англија и во Велс, во чиј 
случај понатамошното затворање и по истекот на минималниот тарифен 
период, единствено се заснива врз процената на ризикот од евентуални 
можни штети за јавноста, кои би можел да ги предизвика сторителот, 
преку вршење на насилни или сексуални кривични дела во иднина.

3.  Конкретниот случај

81. Според мислењето на Судот, апликантот во конкретниов случај мора 
да се смета како лице кое веќе го има задоволено казнениот елемент за 
извршеното кривично дело убиство – доколку тоа не беше така, тогаш 
би било тешко да се разбере зошто државниот секретар дозволил тој да 
биде пуштен на слобода во 1979 година. Кога тој завршил со отслужување 
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на казната за подоцна извршеното дело на измама на 1 јули 1997 година, 
неговото понатамошно затворање по основ на задолжителната доживотна 
казна затвор не може да се смета за оправдано  повикувајќи се на 
првичната одредена казна за извршеното убиство. Ниту, пак, во споредба 
со враќањето на апликантот во затвор во предметот Weeks, таквото 
понатамошно затворање на апликантот во конкретниов случај не било 
оправдано од страна на државниот секретар, врз основа на евентуална 
ментална нестабилност и опасност или закана за јавноста, поради 
евентуалниот ризик од можно ново насилство. Државниот секретар јасно 
се повикал на ризикот од нови ненасилни дела, кои би можел да ги изврши 
апликантот. Судот не утврди постоење на задоволителна причинско 
последична врска, како што тоа е предвидено со концептот на законитост, 
пропишан во член 5, став 1 (а) од Конвенцијата (погледнете го став 64 
погоре во текстот), помеѓу можното извршување на други ненасилни дела 
и оригиналната осуда и казна за извршеното убиство во 1967 година.

82. Државната власт, од друга страна, тврди дека би било апсурдно  државниот 
секретар да биде обврзан да пушти на слобода затвореник осуден на 
задолжителна доживотна казна затвор, доколку смета дека има шанси 
лицето во иднина да изврши нови сериозни ненасилни кривични дела. 
Во врска со конкретниот случај, сепак, Судот сака да потенцира дека 
апликантот бил осуден поради кривично дело измама, кое го извршил 
додека се наоѓал на условна слобода, а потоа и ја отслужил казната, која 
како соодветна казна му била одредена од судечкиот суд. Согласно со 
домашното законодавство, не постоеле услови лицето и понатаму да се 
држи во затвор, со цел да се спречи евентуално да изврши ново ненасилно 
дело во иднина. Доколку постоеле докази дека апликантот се подготвува 
да изврши ново дело, требало да се иницира започнување на нова кривична 
постапка против него. За Судот не е прифатливо извршната власт да биде 
онаа која ќе има моќ и овластување апликантот да го држи во затвор, врз 
основа на наводно стравување дека лицето би извршило нови ненасилни 
кривични дела во иднина и без постоење на врска со првичната осуда 
за извршеното убиство и смета дека тоа не е во согласност со духот на 
Конвенцијата, во која акцентот е ставен на владеењето на правото и 
заштитата од произволност.

83. Заклучок на Судот е дека затворањето на апликантот по 1 јули 1997 
година не е оправдано од аспект на член 5, став 1 (а) и како резултат на 
тоа, прекршен е член 5, став 1 од Конвенцијата.
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II  НАВОДНО КРШЕЊЕ НА ЧЛЕН 5, СТАВ 4 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

84. Член 5, став 4 од Конвенцијата го предвидува следново:

 „Секое лице што ќе биде лишено од слобода преку апсење или држење во 
притвор, има право да поведе постапка за оцена на законитоста на таквото 
притворање, во краток рок и пред соодветен суд и доколку притворањето 
не е законско, треба да се донесе наредба за негово пуштање на слобода.°

A.  Аргументи на странките во постапката

1.  Апликант

85. Апликантот тврди дека имајќи предвид оти единствената легитимна 
основа за негово продолжително држење во затвор е наводниот ризик, 
како фактор, кој е подложен на промена, тој имал право неговото 
продолжително затворање да биде разгледано од посебно тело, кое би 
утврдило дали се задоволени барањата предвидени во член 5, став 4. Тој 
наведува дека по донесената пресуда во претходно посочениот предмет 
Wynne, судовите во Обединетото Кралство соодветно го имаат изменето 
својот пристап кон и разбирањето на задолжителната доживотна казна 
затвор, така што повеќе не е можно да се тврди дека безбедносните 
мерки содржани во член 5, став 4, се вградени во самата казна во текот на 
првичниот судски процес. Според него, Судот треба повторно да ја разгледа 
својата пресуда во предметот Wynne и да утврди поконкретно  дали 
признавањето на фактот што задолжителната доживотна казна затвор, 
како и дискреционата доживотна казна затвор, овозможува двофазен 
период на издржување на казната има какви било импликации од аспект 
на член 5, став 4, во фазата по издржаниот минимален тарифен период. 
Фактот што Одборот за условен отпуст можел да побара ослободување 
на апликантот, откако тој првично бил повикан назад на издржување 
на казната, не е доволен за да бидат задоволени барањата предвидени 
во член 5, став 4, кои се применливи во однос на неговото повторно 
затворање по истекот на минималниот тарифен период во целина, а кога 
подоцна истиот го препорачал неговото ослободување таквото барање не 
било обврзувачко за државниот секретар.

2.  Државна власт

86. Власта смета дека барањата содржани во член 5, став 4 од Конвенцијата 
биле задоволени со првичното судење и со жалбената постапка и дека 
во меѓувреме не се јавиле нови прашања на законитост, поврзани со 
притворањето на апликантот, кои би можеле да бидат причина за 
повторно обраќање до некој суд или слично тело, овластено да нареди 
негово евентуално пуштање на слобода. Одредувањето на тарифата од 
страна на државниот секретар претставува административна процедура 
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за имплементација на казната, а не дел од одмерувањето на самата казна. 
Според домашното законодавство, возрасните затвореници осудени на 
задолжителна доживотна казна затвор поради убиство претставуваат 
посебна категорија, што веќе е  потврдено преку судската пракса на Судот 
(погледнете ги, на пример, пресудите во претходно посочените предмети 
Thynne, Wilson and Gunnell and V. v. the United Kingdom). Казната била одредена 
поради самата тежина на извршеното дело, а не поради присуството на 
фактори кои се подложни на промена со тек на време, како што се, на 
пример, евентуалната ментална нестабилност или опасност. Парламентот 
одлучил дека сите возрасни извршители на кривичното дело убиство 
мора да бидат осудени на доживотна казна затвор, без разлика дали тие 
се опасни или не и без разлика на нивните околности, затоа што таквото 
тешко кривично дело заслужува да биде казнето со доживотно лишување 
од слобода. Во секој случај, власта укажува на фактот дека кога апликантот 
бил повикан да се врати во затвор, поради укинување на одобрението 
за негово условно пуштање на слобода, Одборот за условен отпуст имал 
законско право и овластување да побара од државниот секретар лицето 
да биде веднаш ослободено. Такво упатство или наредба не била дадена. 
Само по себе, и земајќи ги предвид околностите, тоа е доволно  за да се 
заклучи дека во конкретниот случај член 5, став 4 е целосно испочитуван.

Б.  Оцена на Судот

87. Претходно  Судот веќе заклучи дека тарифата е дел од казнениот елемент на 
задолжителната доживотна казна затвор. Улогата на државниот секретар 
во одредувањето на тарифата е дел од процесот на изрека на казната, а не 
дел од административната имплементација на казната одредена од судот, 
што може да се види во одредени случаи на предвремено или условно 
пуштање на слобода, кога се работи за временски точно одредена казна 
затвор. По истекот на минималната временска тарифа, продолженото 
затворање зависи од елементите на евентуална опасност и ризик, 
поврзани со целите на првично одредената казна, за извршеното убиство. 
Овие елементи можат да се променат со тек на време и затоа да се појават 
нови прашања од аспект на законитоста, по кои би требало да одлучува 
тело кое ги задоволува предвидените услови во член 5, став 4. Повеќе 
не може да се тврди дека првобитното судење и жалбената постапка ги 
задоволуваат, еднаш и засекогаш, прашањата и барањата за усогласеност 
и компатибилност на понатамошното затворање на затворениците 
осудени на задолжителна доживотна казна затвор, со одредбите од член 
5, став 1 од Конвенцијата.

88. Власта се брани, тврдејќи дека фактот што Одборот за условен отпуст имал 
овластување да нареди ослободување на апликантот, по укинувањето на 
неговото специјално одобрение за условно пуштање на слобода во 1994 
година, самиот по себе, е доволен за да се обезбеди почитување на член 
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5, став 4. Сепак, Судот посочува дека специјалното одобрение за условно 
пуштање на слобода на апликантот било укинато додека тој се наоѓал 
на отслужување на фиксна затворска казна, за извршената измама. По 
истекот на фиксната казна на 1 јули 1997 година, апликантот бил задржан 
во затвор по основ на претходно одредената доживотна казна. Иако 
Одборот за условен отпуст препорачал тој да биде пуштен на слобода 
на тој датум, сепак, последниот збор во однос на таквата одлука го имал 
државниот секретар. Земајќи ги предвид околностите во овој случај, 
овластувањето на Одборот за условен отпуст да побара ослободување во 
1994 година нема материјално значење.

89. Од 1 јули 1997 година, па сè до датумот на неговото пуштање на слобода 
на 22 декември 1998 година, законитоста на продолженото затворање на 
апликантот не била разгледана од ниту едно тело, овластено да нареди 
пуштање на слобода, согласно со постапка која би ја содржала неопходната 
судска заштита, вклучувајќи ја, на пример, и можноста за одржување на 
усмено рочиште.

90. Следствено,  во конкретниов случај е прекршен член 5, став 4 од 
Конвенцијата.

III   ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

91.  Член 41 од Конвенцијата го предвидува следново:

„Доколку Судот утврди дека постои кршење на Конвенцијата или нејзините 
Протоколи и доколку домашното право на Високата страна потписничка 
овозможува само делумна корекција на состојбите и обештетување, 
тогаш Судот, доколку за тоа има потреба, ќе додели и финансиска отштета 
за оштетениот.“

A.  Надоместок на штета

92. Апликантот барал надоместок  на штета за периодот кој го минал во 
затвор, започнувајќи од 1 јули 1996 до 22 декември 1998 година. Што се 
однесува до паричниот надоместок, тој барал 38 614,26 англиски фунти 
по основ на изгубена заработка, што претставувало износ од по 15 600 
фунти годишно  за периодот минат во затвор од дваесет и девет месеци 
и дваесет и два дена. Тој тврдел дека има претрпено и нематеријална 
штета поради предизвиканата мака, долготраен период на несигурност 
и чувства на фрустрација, како резултат на периодот минат во затвор. По 
тој основ, тој барал надоместок  на штета во износ од 74 260,27 англиски 
фунти, пресметани по годишна стапка од 30 000 фунти.

93. Власта посочила дека пресметката на надоместокот на штета се заснова на 
погрешен датум, започнувајќи од 1 јули 1996 година, а, всушност, датумот 
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на кој истекувала казната на апликантот за осудата за измама бил 1 јули 
1997 година. Како и да е, тие тврдат дека апликантот не треба да добие 
никаква отштета, или, пак, само една номинална сума, како надоместок  
за материјална штета. Барањето за изгубената заработка според нив е 
целосно шпекулативно и засновано врз лично тврдење, кое, имајќи го 
предвид минатото на апликантот, не може да се смета за веродостојно. 
Имајќи го предвид неговото криминално досие, тие сметаат дека Судот не 
треба да му додели никаква сума, или само номинална сума, по основ на 
наводно претрпената нематеријална штета. Според нив, самата пресуда, 
со која се утврдува кршење на Конвенцијата, би требало да претставува 
доволна компензација.

94. Судот посочува дека утврдил кршење на член 5, став 1, во однос на периодот 
минат во затвор, од 1 јули 1997 година, па сè до моментот на неговото 
пуштање на слобода, на 22 декември 1998 година, што претставува период 
од седумнаесет месеци и дваесет и два дена, како и кршење на член 5, 
став 4, поради непостоењето на проверка на законитоста на неговото 
продолжително затворање, за време на тој период. Судот посочува дека 
апликантот нема дадено никакво објаснување за основата врз која е 
пресметан износот за наводно изгубената заработувачка. Во отсуство на 
соодветна материјална поткрепа и докази за ваквите наводи, Судот одлучи 
дека нема основ за исплата на конкретна сума за материјална отштета. 
И покрај тоа, не може целосно да биде отфрлено барањето за паричен 
надместок. Дополнително  продолжувањето на неговиот престој во затвор, 
без соодветна постапка за оцена на случајот, сигурно е дека кај апликантот 
предизвикало чувства на фрустрација, несигурност и вознемиреност. По 
извршената општа процена, врз непристрасна и праведна основа, Судот 
одлучи на апликантот да му додели вкупен износ од 16 500 евра, како 
надоместок  за претрпената материјална и нематеријална штета.

Б.  Судски трошоци и издатоци

95. Апликантот побарува вкупен износ од 17 865,10 англиски фунти, по основ 
на судски трошоци и издатоци, со вклучен данок на додадена вредност.

96. Претставниците од власта се согласни, земајќи ги предвид околностите 
во случајот, дека се работи за разумна и прифатлива сума.

97. Земајќи ја предвид сложеноста на овој случај и износите, кои ги побарува 
апликантот, кои изгледаат разумно  во споредба со останатите предмети, 
Судот одлучи да му го додели побаруваниот износ на апликантот.
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В.  Вообичаена камата

98. Според информациите кои му стојат на располагање на Судот, законската 
важечка каматна стапка во Обединетото Кралство на датумот на 
донесувањето на оваа пресуда изнесува 7,5% на годишно ниво.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Одлучи дека во конкретниов случај е прекршен член 5, став 1 од 
Конвенцијата;

2.  Одлучи дека во конкретниов случај е прекршен член 5, став 4 од 
Конвенцијата;

3.  Одлучи 

(a) дека тужената држава во рок од три месеци е должна да му исплати на 
апликантот:

 (i)   16 500 евра (шеснаесет илјади и петстотини евра) како надоместок  на 
штета, кој треба да се исплати во англиски фунти, според важечкиот курс 
на денот на исплатата;

 (ii) 17 865,10 фунти (седумнаесет илјади осумстотини шеесет и пет 
фунти и десет пени) како надоместок  за направените судски трошоци и 
издатоци;

(б) дека на износот треба да се пресмета и да се плати проста годишна каматна 
стапка од 7,5%, за секој изминат ден по истекот на гореспоменатите три 
месеци, сè до намирувањето на долгот.

4.  Го одби остатокот од жалбата на апликантот, во однос на правична 
сатисфакција.

Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на 28 мај 2002 година, на јавна седница во Зградата на 
човековите права во Стразбур.

Luzius W ,      Paul M ,
претседател              секретар
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7. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ 

BENHAM  ПРОТИВ ОБEДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

(Апликација број 19380/92)

ПРЕСУДА  

Стразбур, 24 Мај 1996 година 

Во предметот Benham против Обединетото Кралство 

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи, согласно со правило 51 од 
Правилникот на Судот А (2), во Голем судски совет, составен од следниве 
судии:

      г. R. Ryssdal, Претседател,
      г. R. Bernhardt
      г.  Thór Vilhjálmsson
      г. F. Gölcüklü
      г. F. Matscher
      г. B. Walsh
      г. R. Macdonald
      г. J. De Meyer
      г-ѓа E. Palm
      г. I. Foighel
      г.R. Pekkanen
      г. А.N. Loizou
      сер John Freeland
      г. А.B. Baka
      г. М. А. Lopes Rocha
      г. L. Wildhaber
      г.  G. Mifsud Bonnici
      г. D. Gotchev
      г. B. Repik
      г.P. Jambrek
      г. K. Jungwiert), судии

и г. H. Petzold , секретар и г. P.J. Mahoney, заменик-секретар,
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по советувањето извршено на затворените седници на 26 јануари и 24 мај 
1996 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на погоре последно 
споменатиот датум.

ПОСТАПКА

1. Предметот беше доставен до Судот на 23 јануари 1995 година, од страна 
на Европската комисија за човекови права („Комисијата°) и на 26 јануари 
1995 година од страна на Владата на Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска („Владата°), во рамки на тримесечниот 
период, предвиден во член 32, став 1 и член 47 од Конвенцијата. Извор 
на овој предмет е претставката (број 19380/92) против Обединетото 
Кралство, поднесена до Комисијата, согласно со член 25, на 20 септември 
1991 година, од страна на г. Стивен Ендрју Бенам, државјанин на Велика 
Британија.

 Барањето на Комисијата се однесувало на членовите 44 и 48 и 
на декларацијата, со која Обединетото Кралство ја прифатило 
задолжителната надлежност на Судот (член 46). Поднесокот на Владата 
се однесувал на член 48. Целта на барањето и на жалбата била да се добие 
одлука за тоа дали согласно со фактичката состојба во конкретниот случај 
се работи за непочитување на обврските на тужената држава, согласно со 
членовите 5 и 6 од Конвенцијата.

2. Во одговор на барањето за известување, доставено во согласност со правило 
33, став 3(г) од Правилникот на Судот А, апликантот има наведено дека тој 
сака да земе учество во постапката и дека има назначено адвокат кој ќе го 
застапува пред Судот (правило 30).

3. Судскиот совет кој требаше да биде формиран по службена должност 
го вклучува и сер Sir John Freeland, избраниот судија од британска 
националност (член 43 од Конвенцијата), како и R. Bernhardt, 
потпретседателот на Судот (правило 21, став 4(б)). На 5 мај 1995 година, во 
присуство на секретарот, претседателот на Судот, г. R. Ryssdal, со ждрепка 
ги извлече имињата на останатите седум члена на Судскиот совет, односно 
на г.Thór Vilhjálmsson, г. Walsh, г. Macdonald, г.Foighel, г. Wildhaber, г. Mifsud 
Bonnici и г.  D. Gotchev (член 43 in ine од Конвенцијата и правило 21, став 5).

4. Претседателот на Советот (правило 21, став 6), г. Бернхарт, преку секретарот, 
изврши консултации со застапникот на Владата, адвокатот на апликантот 
и со делегатот на Комисијата, во однос на организацијата на постапката 
(правила 37, став 1 и 38). Согласно со подоцна изготвените инструкции и 
налог, Секретаријатот ги доби писмените поднесоци од Владата на 27 јули 
1995 година, како и оние од апликантот на 7 август 1995 година.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 223

5. Во согласност со одлуката на претседателот, судскиот претрес се одвиваше 
во јавна седница, во Зградата на човековите права во Стразбур, на 22 
ноември 1995 година. Претходно, Судот одржа подготвителен состанок.

Пред Судот пристапија:

(a) во име на Владата

г. M. Eaton, заменик-правен советник, од Министерството за 
надворешни работи и Комонвелт застапник,

г. D. Pannick QC,

г. P. Duffy,  адвокати,

г. M. Collon, Кабинет на канцеларот за правда, советник;

(б) во име на Комисијата

г-ѓа Ј. Liddy, делегат;

(в) во име на апликантот

г. B. Emmerson, професор А. Бредли, адвокати, 

г. J. Wadham советник.

Свои првични излагања пред Судот имаа г-ѓа Лиди, г. Емерсон и г. Паник.

6. По извршеното разгледување на предметот на 23 ноември 1995 година, 
Советот одлучи надлежноста врз конкретниот предмет да ја препушти на 
Големиот судски совет (правило 51, став 1).

7. По службена должност, во состав на Големиот судски совет е вклучен и г. 
Ryssdal, претседател на Судот, потоа, г. Бернхарт Bernhardt, потпретседател 
на Судот, како и другите членови и судии-заменици (односно, г. Repik, 
г. F.Gölcüklü, г. R.Pekkanen и г. K.Jungwiert од Советот кој претходно ја 
препушти надлежноста (правило 51, став 2 (а) и (б)). На 5 декември 
1995 година во присуство на секретарот, претседателот со ждрепка ги 
извлече имињата на седумте дополнителни судии кои беа повикани да го 
комплетираат составот на Големиот судски совет, односно г. F.Matscher, г. 
J.De Meyer, г-ѓа E.Palm, г. А.Loizou), г. А.B.Baka, г. М.А.Lopes Rocha и г. P.Jambrek 
(правило 51, став 2 (в)).

8. Откако претходно ги зема предвид мислењата на застапникот на Владата, 
делегатот на Комисијата и апликантот, на 26 јануари 1996 година Големиот 
судски совет одлучи дека не е потребно одржување на дополнително 
рочиште, имајќи предвид дека првобитниот Совет ја препуштил 
надлежноста врз предметот (правило 38, заедно со правило 51, став 6).
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ФАКТИ

I   Околности на случајот

9. На 1 април 1990 година г. Бенам бил задолжен да плати општински данок 
во износ од 325 англиски фунти. Откако тој не го сторил тоа, на 21 август 
1990 година Судот за прекршоци на Општината Пул (Poole) издал налог 
за наплата на обврската, со кој на Советот на Општината Пул („органот за 
наплата°) му дал овластување да започне постапка за присилна наплата 
на долгот против него (погледнете го став 19 подолу во текстот, прописи 
29 и 39 (1)).

10. Г. Бенам не го платил износот што го должел, па така извршителите ја 
посетиле куќата на неговите родители (каде што и тој живеел), но им 
било кажано дека тој не поседува никаков имот од кој било вид, таму или 
на кое било друго место, кој би можел да биде одземен и да биде предаден 
од нивна страна, со цел да се намири долгот.

11. Согласно со прописот 41 за Општински даноци (пресметка и наплата) од 
Прописите од 1989 година („Прописи°: погледнете го став 19 подолу во 
текстот), доколку за едно лице се утврди дека не поседува доволно имот од 
кој може да се изврши наплата на утврдениот општински данок, органот 
за наплата може да побара од судот за прекршоци да нареди лицето да 
биде пратено во затвор. Доколку такво барање е доставено, тогаш судот 
во присуство на должникот е должен да ја утврди неговата моментална 
имотна состојба и да утврди дали неплаќањето на долгот како причина за 
судскиот налог за наплата е резултат на свесно одбивање да се стори тоа 
или, пак, се работи за пропуст кој подлежи на казна.

Органот за наплата поднел барање за добивање на таков судски налог и на 
25 март 1991 година г. Бенам се појавил пред Судот за прекршоци во Пул, 
како учесник во постапката согласно со Прописите.

 Тој не добил правна помош, ниту, пак, бил застапуван од адвокат, иако имал 
право на добивање бесплатна правна помош од таканаречниот „Зелен 
формат°, пред одржувањето на претресот (погледнете го став 29 подолу 
во текстот), додека, пак, судијата за прекршоци, доколку сметал дека за 
тоа има потреба, можел да изготви налог за Помош по пат на застапување 
(„ППЗ°) (погледнете го став 30 подолу во текстот).

12. Судите за прекршоци утврдиле дека г. Бенам, кој имал 9 положени испити 
од пониско ниво и општа диплома за завршено средно училиште, започнал 
да учествува и станал дел од Владината програма за обука за вработување 
во септември 1989 година, но истата ја напуштил во март 1990 година и 
оттогаш е невработен. Тој поднел барање за добивање социјална помош, 
меѓутоа истото било одбиено, затоа што таквата помош не им следувала 
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на лица кои се невработени по сопствен избор, а тој немал никаков личен 
имот или дополнителни примања.

 Врз основа на овие докази, судиите за прекршоци заклучиле дека тој не го 
платил општинскиот данок поради казнив пропуст, „затоа што е јасно дека 
тој поседува потенцијал да ги заработи потребните парични средства за 
да ја задоволи обврската за плаќање°. Следствено, била донесена одлука 
дека тој треба да биде казнет и испратен во затвор, во времетраење од 
триесет дена, доколку не го плати заостанатиот долг

Г. Бенам бил префрлен во затворот Дорчестер истиот ден.

13. На 27 март 1991 година до судот се обратил адвокат кој го застапувал г. 
Бенам и поднел најава на жалба, по пат на наведување на околностите 
во случајот (погледнете го став број 21 подолу во текстот) и барање за 
пуштање на слобода со кауција, во очекување на жалбената постапка 
(погледнете го став број 22 подолу во текстот). Обезбедена била правна 
помош за жалбената постапка, но не и за барањето за пуштање на слобода 
со кауција, затоа што истата не стои на располагање за постапките од тој 
вид. Во конкретниов случај, адвокатот се појавил пред судиите бесплатно 
на 28 март 1991 година, барајќи пуштање на слобода на лицето со кауција, 
во што бил неуспешен.

14. На 4 април 1991 година адвокатот на г. Бенам поднел барање за дозвола 
за судска ревизија и пуштање на слобода со кауција до Високиот суд. Тој 
морал да побара судска ревизија и покрај фактот што веќе имал поднесено 
жалба, користејќи се со можноста за наведување на околностите во 
случајот, затоа што во спротивно не ќе можел да побара пуштање на 
слобода со кауција пред Високиот суд, сè додека судиите за прекршоци не 
ги наведат околностите во случајот (погледнете го став број 22 подолу во 
текстот). Барањето за пуштање на слобода со кауција било усвоено на 5 
април 1991 година и г. Бенам бил ослободен од затвор, по единаесет дена 
минати во истиот.

15. Дивизиониот суд заеднички го разгледал предметот по пат на наведените 
околности на случајот и барањето за судска ревизија на 7 и 8 октомври 
1991 година (Реџина против Судот за прекршоци во Пул (Regina v. 
Poole Magistrates) ex parte Бенам (Benham) од 8 октомври 1991 година, 
непријавен). Притоа, г. Бенам имал правен застапник и добил правна 
помош. Судот посочил дека било неопходно да се бара судска ревизија, 
со цел да се обезбеди пуштање на слобода со кауција, но дека, всушност, 
посоодветна е постапката преку наведување на околностите во предметот. 
Следствено на тоа, не бил изготвен никаков налог по основ на поднесеното 
барање за судска ревизија.
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16. Според мислењето на судијата г. Потс (Potts) од Дивизиониот суд, судиите 
за прекршоци погрешиле кога извеле заклучок дека неплаќањето на 
општинскиот данок од страна на г. Бенам е поради казнив пропуст:

 „Според моето мислење, ваквиот наод е погрешен, имајќи ги предвид 
доказите кои им стоеле на располагање на судиите. Во одредени 
околности, неработењето на должникот и необезбедувањето парични 
средства за плаќање на општинскиот данок може да претставува казнив 
пропуст. Меѓутоа, сепак, според мојот суд пред да се потврди еден таков 
наод најмалку што би требало да се стори е да се обезбедат јасни докази 
дека должникот имал можност да најде соодветно платена работа, за 
која тој е способен и дека тој ја отфрлил или ја одбил таквата понуда. Во 
конкретниот случај, не постојат такви докази. Според моето мислење, 
наодот на судиите за постоење на казнив пропуст не е издржан, имајќи ги 
предвид изнесените докази пред нив.°

17. Дополнително, тој утврдил дека одлуката да се испрати г. Бенам во 
затвор ќе била погрешна, дури и доколку постоеле докази за казнив 
пропуст, затоа што тој не поседувал никакви средства со кои би можел да 
го плати долгот, во моментот на претресот пред прекршочните судии и 
затоа што „таквата наредба треба единствено да биде донесена доколку 
должникот е во состојба да го плати долгот, меѓутоа не постои друг 
можен начин должникот да се принуди да го стори истото°. Во вакви 
околности, тие биле должни да ги разгледаат и другите можни решенија, 
како алтернатива на моменталното притворање, кои се предвидени 
со Прописите: притворањето можеле привремено да го одложат, со 
наметнување дополнителни услови по нивен избор, или пак, можеле да 
одбијат да издадат налог за негово апсење, затоа што локалните власти 
можеле и да го обноват своето барање и во текот на подоцнежниот период, 
доколку дојде до промена на личните околности на г. Бенам (погледнете 
го став број 19 подолу во текстот).

18. Г. Бенам не бил во можност да бара отштета поради времето што го минал 
во затвор, затоа што не бил во состојба да покаже дека прекршочните судии 
постапувале нечесно и несовесно, како што тоа е предвидено во делот 108 
од Законот за судови и правни услуги од 1990 година (погледнете го став 
број 28 подолу во текстот).
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II Релевантно домашно законодавство и пракса

A. Одредби кои се однесуваат на присилната наплата на општинскиот данок

19. Релевантниот подзаконски акт кој го регулира ова прашање се Прописите 
за општински данок (Пресметка и наплата) од 1989 година (Законски 
инструмент 1989/438) (понатаму во текстот именувани како „Прописи°).

Релевантните одредби на Прописот 29 („барање за налог за наплата на 
обврска°) гласат:

„(1) Доколку веќе доспеаниот износ... остане делумно или целосно неплатен... 
органот за наплата може.... да поднесе барање до прекршочниот суд за 
издавање налог против лицето од кого долгот треба да биде наплатен.

....

(5) Судот ќе изготви таков налог доколку биде убеден дека се работи за 
доспеана сума која обвинетиот е должен да ја плати, меѓутоа истото го 
нема сторено.°

Прописот 39(1) го регулира прашањето на евентуално одземање и продажба 
на имот, во сопственост на должникот („присилна наплата°):

„Кога е издаден налог за наплата на долгот, органот кој го поднел барањето 
за таквиот налог може соодветниот износ присилно да го наплати, преку 
продажба на имот и средства во сопственост на должникот, на чие име е 
издаден налогот.°

 Прописот 41 се однесува на прашањето на казна затвор за должникот и во 
релевантниот дел од истиот е наведено следново:

„(1) Ако органот за наплата побарал присилна наплата на долгот, согласно 
со Прописот 39 и доколку должникот е физичко лице, а според 
мислењето на органот за наплата должникот нема никакви (или, пак, 
недоволно) средства од кои може да се изврши присилната наплата на 
износот на долгот, тогаш органот за наплата може да поднесе барање до 
прекршочниот суд за издавање налог за апсење на должникот и негово 
упатување во затвор.

(2) Доколку такво барање биде доставено, судот треба да испита (во присуство 
на должникот), каква е неговата имотна состојба и да се обиде да утврди 
дали неплаќањето на долгот, кое било причина за издавање на налогот за 
наплата против него, е резултат на негово свесно одбивање да го стори 
истото или, пак, се работи за казнив пропуст.
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(3) Доколку (и само доколку) судот смета дека неплаќањето на долгот е 
поради неговото свесно одбивање да го стори истото или, пак, се работи 
за пропуст казнив според законот, тој може, доколку истото го смета за 
соодветно –

(а) да издаде налог за апсење и затворање на должникот, или

(б) да го одреди временското траење на евентуалната затворска казна и да 
го одложи извршувањето на налогот за апсење, за период и согласно со 
услови (доколку воопшто бидат определени) кои се праведни и соодветни, 
според мислењето на судот.

...

(7) Наредбата во самиот налог ќе гласи дека должникот треба да биде ставен 
во затвор за времетраење на периодот наведен во самиот налог, кој не 
може да биде подолг од три месеци, освен доколку износот на долгот 
наведен во налогот биде платен во меѓувреме...°

Во релевантниот дел од Прописот 42 е наведено следново:

(3) Кога е доставено барање согласно со Прописот 41, но не е издаден налог за 
апсење или, пак, не е утврден периодот за лишување од слобода, барањето 
може да биде обновено... врз основа на тврдењетодека дошло до промена 
на личните околности на должникот.°

20. Во предметот Реџина против Прекршочните судии на Regina v. Highbury 
Corner Magistrates ex parte Watkins (од 9 октомври 1992 година, непријавен), 
судијата Хенри (Henry) во Високиот суд има изјавено дека „постапката 
согласно со Прописот 41 е чисто и само правна постапка, а не кривична 
постапка. Се работи за постапка за наплата на неплатен данок.° Сепак, во 
предметот Реџина против судиите на Regina v. Hebburn Justices ex parte 
Martin (од 31 јули 1995 година, непријавен), судијата Sedley од Високиот суд 
наведува дека, иако првичната обврска за плаќање на општинскиот данок 
била од граѓански карактер, може да се смета дека судиите „кои дошле до 
точка на упатување во затвор, всушност, постапуваат во кривичен процес°.

Б. Жалба против одлуката на прекршочниот суд, преку наведување на 
околностите во случајот

21. Согласно со делот 111 од Законот за прекршочни судови од 1980 година, 
странките во постапките пред прекршочните судови можат „да ја оспорат 
постапката од законско-правен аспект или, пак, поради ненадлежност на 
судот, со тоа што од судечките прекршочни судии ќе побараат да изготват 
документ за наведување на околностите во случајот кој би бил доставен 
за мислење до Високиот суд, кој би одлучил по прашањата за соодветна 
примена на законот или надлежноста во конкретниот случај...° Ова е 
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познато како постапка за „наведување на околностите во случајот°.

22. Согласно со делот 113 од Законот од 1980 година, прекршочниот суд може 
да одобри кауција на подносител кој бара наведување на околностите 
на случајот; меѓутоа, доколку судот одбие да го стори тоа во случаи 
од „граѓански° карактер според домашното законодавство, Високиот 
суд нема надлежност да одредува кауција, освен доколку истото не е 
предизвикано или потребно поради друга паралелна независна постапка.

23. Дејствијата кои се вршат согласно со наредба или налог издаден од 
прекршочен суд, а кои подоцна се укинати од некој друг повисок суд, 
самите по себе не можат да се сметаат за незаконски. Повисокиот суд има 
дискреционо право да одлучи дали таквите посредни дејствија ќе Regina 
v. Deputy Governor of Parkhurst Prison, ex parte Hague [1992] 1 Жалбени 
предмети 58, 124D-G (според судијата Lord Justice Taylor) од Апелациониот 
суд); London and Clydeside Estates Ltd v. Aberdeen District Council [1980] 1 
Неделни правни извештаи 182, 189C-190C  (Lord Hailsham, претседателот 
на Горниот дом на Парламентот); Regina v. Panel on Take-overs and Mergers, 
ex parte Datafin PLC [1987] Судски совет на Кралицата 815, 840A-C (Sir John 
Donaldson, судија на Апелациониот суд).

В. Разлика помеѓу одлуки на прекршочниот суд, во кои само е погрешно 
применет законот и оние, кои се толку погрешни што значат и пречеко-
рување на надлежноста на судот

24. Според англиското законодавство, сите одлуки и наредби на прекршочниот 
суд, во кои е пречекорена надлежноста на судот, од првиот момент се 
сметаат за ништовни, додека, пак, одлуките и наредбите донесени во 
рамки на судската надлежност на судот се валидни, сè додека истите не 
бидат укинати или поништени од некој повисок суд. Само во случај на 
првоспоменатата грешка направена од судот, од истиот може во граѓанска 
постапка да се бара надоместок за штета (според делот 108 од Законот за 
судови и правни услуги од 1990 година, кој го замени делот 45 од Законот 
за судии на мирот од 1979 година – погледнете ги ставовите 27-28 подолу 
во текстот).

25. Соодветниот тест за тоа дали одредена одлука или налог на прекршочниот 
суд е ништовна поради несоодветна надлежност е оној утврден од страна 
на Горниот парламентарен дом во предметот McC. v. Mullan (1985 година) 
Жалбени предмети 528. Во тој случај, прекршочните судии издале налог 
за упатување на едно 14-годишно момче во училиште за обука, по одржан 
претрес на кој тој немал правен застапник, не побарал правна помош 
и не бил поучен за неговото право да го стори истото. По извршената 
судска ревизија, таквата наредба била укината врз основа на фактот што 
согласно со член 15(1) од Указот за третман на сторители (Северна Ирска) 
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од 1976 година, на прекршочните судии не им било дозволено да носат 
мерки за контрола и надзор за малолетни лица кои за првпат се појавуваат 
пред судот и кои немаат законски застапник, освен доколку лицето 
претходно не побарало правна помош, а истата била одбиена по основ на 
нерасположиви средства или, пак, доколку лицето било информирано за 
правото да побара правна помош, меѓутоа избрало или пропуштило да го 
стори истото.

 Момчето потоа поднело тужба за надоместок на штета против судиите и 
незаконското затворање. Имајќи предвид дека одлуката во овој предмет 
беше донесена пред усвојувањето на Законот за судови и правни услуги од 
1990 година и во време кога согласно со законот судиите можело да бидат 
тужени за предизвикана штета поради незаконско притворање, доколку 
истите постапувале надвор од својата надлежност (погледнете го став 26 
подолу во текстот), од Горниот парламентарен дом се очекувало да донесе 
пресуда во однос на прашањето на надлежноста.

 Согласно со пресудата, за еден прекршочен суд може да се смета дека ја 
пречекорил својата законска надлежност, единствено во три можни 
ситуации: (1) доколку судот постапувал, иако немал надлежност врз 
конкретниот случај, (2) доколку ги вршел своите овластувања во 
процедура која вклучувала сериозни и очигледни нерегуларности, или (3) 
доколку судот донел одлука или наредба, без соодветна законска основа за 
истата, притоа не почитувајќи ги претходно утврдените законски услови. 
Конкретниот случај потпаѓа во третатата категорија од горенаведеното 
правило: судиите се одговорни за предизвиканата штета, затоа што не ги 
испочитувале барањата содржани во член 15(1) од Указот од 1976 година.

 За време на усмената изрека на пресудата, лордот Бриџ Lord Bridge говорел 
(на страна 546 E-F) за надлежноста на прекршочните судии, во случај на 
кривична постапка:

 „...откако судиите целосно ќе ја отпочнат скратената постапка на судење за 
прашање од нивна надлежност, нивната надлежност може да биде негирана 
само доколку нешто навистина исклучително се случи за времетраењето 
на самата постапка.... Евентуалната грешка во утврдувањето на фактите 
или примената на законот, за некое друго независно прашање од кое 
зависи надлежноста, не го задоволува таквиот услов. Истото е точно и 
во случај на отсуство на одредени докази, во поддршка на евентуална 
осудителна пресуда....°

26. Последниот дел од горенаведеното правило, формулирано од страна на 
Горниот парламентарен дом во предметот McC. v. Mullan (односно, дека се 
смета оти судиите ја пречекориле својата надлежност, доколку судот донел 
одлука или наредба без соодветна законска основа за истата, притоа не 
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почитувајќи ги претходно утврдените законски услови) бил применет од 
страна на Апелациониот суд во предметот R. v. Manchester City Magistrates’ 
Court ex parte Davies [1989] 1, Збирка на извештаи од Англија 30, каде се 
работело за прашањето на тарифите (подоцна заменети со општинскиот 
данок). И во тој случај, повторно, прашањето било дали судиите ја 
пречекориле својата надлежност и затоа се одговорни за надоместок на 
штета, поради незаконско притворање.

 Тужителот не бил во состојба да ги плати сите тарифи со кои бил задолжен 
во декември 1984 година, а во јануари 1986 година тој не го испочитувал 
советот на неговиот сметководител да го затвори претпријатието и да 
прогласи стечај. Повикувајќи се на законските акти, важечки во тој период 
и слични на Прописот 41 од Прописите за општински даноци, судиите 
утврдиле дека фактот што тој не го послушал советот на сметководителот 
претставува пропуст, кој подлежи на казна и му одредиле затворска казна. 
Апелациониот суд, пак, утврдил дека не постои причинско-последична 
врска помеѓу неговото неприфаќање на понудениот совет во 1986 година 
и неплаќањето на тарифите во 1984 година и дека судиите не извршиле 
соодветна анализа (на прашањето дали неплаќањето било навистина 
резултат на казнив пропуст) предвидена со законот, како услов, кој 
треба да биде исполнет, пред судот да може да наложи лишување од 
слобода на должникот. Поради сето ова, судот заклучил дека тие ја 
пречекориле својата судска надлежност и се одговорни за надоместок на 
предизвиканата штета.

 Секој од тројцата апелациони судии ги изразил своите наоди на малку 
поинаков начин. Судијата, лордот О’Конор (O’Connor) посочил дека „тие 
воопшто не ја извршиле неопходната анализа (предвидена со закон)°; 
судијата, лордот Neill утврдил дека „се направени одредени испитувања 
од аспект на финансиската состојба на апликантот°, меѓутоа дека „може да 
се забележи јасна и клучна разлика помеѓу анализата која се бара согласно 
со законот и испитувањето, кое, всушност, е спроведено. Судиите воопшто 
не го испитале прашањето, дали неплаќањето е резултат на казнив 
пропуст°; а Sir Roger Ormrod (кој дал одвоено мислење од мнозинското), 
го има наведено следново: „...сосема јасно е дека судиите извршиле 
внимателен и детален увид во финансиската состојба... Подеднакво јасно е 
дека понатаму постапувале во сосема погрешна насока.... Тие... не сфатиле 
дека прашањето на кое треба да дадат одговор е дали неплаќањето на 
тарифите од страна на апликантот било „или поради неговото свесно 
противење да го стори тоа или поради пропуст, казнив според законот° 
(погледнете ја стр. 637 B, 642 H-643 G и 647 E).
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Г. Имунитет на судиите од граѓански тужби

27. Судиите за прекршоци уживаат законски имунитет од евентуални 
граѓански тужби, во одредени околности. Пред стапувањето во сила 
на делот 108, од Законот за судови и правни услуги од 1990 година на 1 
јануари 1991 година, ваквиот имунитет беше регулиран со деловите 44 
и 45 од Законот за судии на мирот од 1979 година. Накратко, еден судија 
за прекршоци, може да биде лично одговорен за предизвикана штета, 
поради преземени дејствија кои се дел од неговата службена должност, 
само доколку биде докажано дека, или (1) дека дејствието е преземено 
злонамерно и без разумна и основана причина, или (2) дека истото е 
преземено пречекорувајќи ја судската надлежност (погледнете го став 25 
погоре во текстот, кој дава објасненување за овој термин).

28. Сега ситуацијата, согласно со делот 108 од Законот за судови и правни 
услуги од 1990 година, е дека законска постапка за одговорност на 
прекршочен судија може да се поведе само доколку истовремено може да 
се докаже дека тој постапувал злонамерно и несовесно и надвор од својата 
судска надлежност:

„Може да се поведе судска постапка против судија на мирот... поради 
преземено незаконско дејствие или пропуст во –

(а) извршувањето на неговата службена должност - (i) во својство на таков 
судија;...

(б) однос на кое било прашање, кое, всушност, не е во негова надлежност, 
доколку, и само доколку, биде докажано дека тој постапувал злонамерно 
и несовесно.°

Д.   Правна помош

29. Програмата за правна помош не обезбедува целосна покриеност на 
застапувањето пред судиите за прекршоци, за постапки, кои вклучуваат 
можно лишување од слобода поради неплаќање на општинските даноци. 
Таканаречената бесплатна правна помош од „Зелен формат°, обезбедува 
најмалку два часа бесплатни совети и помош од адвокат (временското 
ограничување може да биде и продолжено), вклучително и за подготовка 
на одбраната во случајот, но истата не може да се користи за застапување 
пред судот.

30. Помошта по пат на застапување („ППЗ°) му овозможува на судот за 
прекршоци, во одредени околности да назначи адвокат кој има право да 
работи на територијата под надлежност на судот и да застапува клиент, 
кој инаку во спротивност не би бил застапуван. Согласно со Прописот 7(1)
(б) од Прописите за правни совети и помош (Опфат) од 1989 година, ППЗ 
може да се додели во следниве случаи:
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 „на претрес во која било постапка пред судот за прекршоци на странка 
која нема обезбедено и нема одбиено да биде застапувана во врска со таа 
постапка, во случај кога судот – 

(а) потврдува дека претресот може да се одржи истиот ден;

(б) е убеден дека странката нема да биде застапувана на кој било друг начин; 
и

(в) побара ангажирање на адвокат, кој е овластен да работи на територијата 
која е  под надлежност на судот, за цели различни од оние на обезбедување 
ППЗ во согласност со овој потстав, или одобри предлог од еден таков 
адвокат за соодветно застапување согласно со ППЗ...°

ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА

31. Во својата претставка (број 19380/92) од 20 септември 1991 година до 
Комисијата, апликантот се жалел дека неговиот притвор од 25 март 1991 
до 5 април 1991 година бил незаконски и претставувал кршење на член 
5, став 1 од Конвенцијата; дека делот 108 од Законот за судови и правни 
услуги од 1989 година му го ускратил гарантираното право за добивање 
надоместок на штета поради истото, што е спротивно на член 5, став 5; 
и дека фактот што тој немал на располагање полна правна помош кога 
се решавало за неговото лишување од слобода пред судот за прекршоци, 
претставува повреда на член 6.

32. Комисијата ја прогласила жалбата за прифатлива на 13 јануари 1994 
година. Во својот извештај од 29 ноември 1994 година (член 31) заклучила, 
со дванаесет наспроти шест гласа дека навистина се работи за повреда 
на член 5, став 1 од Конвенцијата; со седумнаесет гласа наспроти еден 
дека е повреден член 5, став 5; и со петнаесет гласа наспроти три дека во 
конкретниот случај е поврден и член 6, став 3.

 Целосниот текст на мислењето на Комисијата и петте одвоени мислења 
содржани во извештајот се дадени во прилог кон оваа пресуда (1).
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Забелешка од секретарот

1. Од практични примени, овој прилог ќе може да се најде само заедно 
со отпечатената верзија на пресудата (во Извештаите од пресудите и 
одлуките 1996- III), а примерок од извештајот на Комисијата може да се 
добие во Секретаријатот.

КОНЕЧНИ ПРОИЗНЕСУВАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЕНИ ДО СУДОТ

33. На претресот одржан на 22 ноември 1995 година, државните власти, 
како што тоа го сториле и во своите првични поднесоци, побарале од 
Судот да донесе одлука дека не постојат повреди на членовите 5 и 6 од 
Конвенцијата.

34. Во истата таа прилика, апликантот уште еднаш го повторил своето 
барање до Судот, наведено во неговиот првичен поднесок, да пресуди 
дека во конкретниот случај се прекршени членовите 5 и 6 и да му додели 
праведен надоместок на штета, согласно со член 50 од Конвенцијата.

ПРАВО

I   НАВОДНО КРШЕЊЕ НА ЧЛЕН 5, СТАВ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

35. Апликантот тврди дека неговото лишување од слобода во периодот од 25 
март 1991 до 5 април 1991 година претставува повреда на член 5, став од 
Конвенцијата, во кој е наведено следново:

 „1. Секој има право на лична слобода и безбедност. Никој не смее да биде 
лишен од слобода, освен во следниве случаи и во согласност со однапред 
законски пропишана постапка:

(а) законско затворање на лице, откако истото било осудено од надлежен суд;

(б) законско апсење или притворање на лице, поради непочитување на 
судска одлука или налог, издаден со цел, да се обезбеди исполнување на 
некоја обврска пропишана со закон;

(в) законско апсење или притворање на лице, за потребите на појавување 
на истото пред надлежните судски власти, поради постоење на основи 
за разумно сомневање за извршено дело или, пак, кога тоа се смета за 
разумно неопходно, за лицето да се спречи да изврши некое дело или, пак, 
да избега, откако веќе го извршило истото;

(г) притворање на малолетно лице со законски налог, за потребите на негов 
образовен надзор или негово законско притворање, за потребите на 
негово појавување пред соодветната надлежна законска власт;

(д) законско притворање на лица, заради спречување на понатамошното 
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ширење на заразни болести, или притворање на ментално нестабилни 
лица, алкохоличари, зависници од дрога или скитници;

(ѓ) законско апсење или притворање на лице, заради спречување на негово 
неовластено влегување во земјата или на друго лице, против кое, таквата 
мерка се презема за потребите на подоцнежната депортација или 
екстрадиција.°

 Комисијата се согласила со апликантот, додака, пак, државната власт ги 
оспорувала ваквите наводи.

36. Апликантот тврдел дека воопшто не може да се забележи некоја посебна 
разлика помеѓу одлуката на Дивизиониот суд (погледнете ги ставовите 
16-17 погоре во текстот) и онаа на Апелациониот суд, во случајот со 
Градскиот суд за прекршоци во Манчестер, ex parte Davies (погледнете го 
став 26 погоре) и дека истата, во основа, претставува наод на судот дека 
неговото лишување од слобода било со наредба на судиите за прекршоци, 
кои тоа го сториле пречекорувајќи ја својата надлежност и затоа истото 
мора да се смета за незаконско, согласно со англиското законодавство. 
Доколку тоа е така, тоа истовремено значи и повреда на член 5, став 1, 
кој повторно се повикува на состојбата уредена согласно со националното 
законодавство.

 Дополнително, неговото притворање не било опфатено со ниту една од 
потточките во член 5, став 1. Истото не било резултат на кривична осуда, 
како што тоа е предвидено во член 5, став 1(а) и имајќи предвид дека 
тој немал начин на кој би можел да го плати долгот, не може да се смета 
дека притворањето било со цел да се обезбеди исполнување на обврска 
пропишана со закон, како што тоа е предвидено во член 5, став 1 (б).

 Дополнително, тој тврдел дека неговото притворање било очигледно 
произволно и неосновано. Дивизиониот суд не утврдил постоење на 
докази за казнив пропуст и затоа одлуката на прекршочните судии за 
негово затворање била неразумна, од аспект на тоа што истата била 
ирационална и нејасна. Затоа, може да се заклучи дека прекршочните 
судии, со актот на негово затворање, постапиле надвор од своите 
овластувања, а наметнувањето на казна која ги надминува законските 
овластувања, секојпат се смета за произволна и неоснована.

 Конечно, тој наведува и дека поради фактот што не му било овозможено 
соодветно правно застапување, што е во спротивност со член 6 од 
Конвенцијата, неговото лишување од слобода мора да биде оценето како 
незаконско.

37. За Комисијата овие презентирани факти биле доволни за мислењето дека 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА236

согласно со домашното законодавство, притворањето на апликантот не 
било „законско° како што тоа е регулирано во член 5, став 1.

38. Државната власт тврди дека притворањето на г. Бенам било „законско° и 
„во согласност со постапка пропишана со закон°, од аспект на член 5, став 1. 
Согласно со Прописите за општински даноци (погледнете го став 19 погоре 
во текстот), прекршочниот суд имал овластување да го испрати лицето во 
затвор, доколку сметал дека неговото неплаќање на данокот е резултат на 
казнив пропуст. За разлика од предметот на Градскиот суд за прекршоци 
во Манчестер, ex parte Davies (погледнете го став 26 погоре), судиите 
во конкретниов случај ја извршиле потребната анализа предвидена со 
законот, во однос на тоа дали неплаќањето од страна на г. Бенам е резултат 
на казнив пропуст или не. Тие направиле некои грешки во утврдувањето 
на фактите и примената на законот, меѓутоа Дивизиониот суд утврдил 
дека направените грешки не се од таков карактер, кој би значел одземање 
на нивната надлежност.

39. Прво, Судот смета дека овој предмет треба да биде разгледуван од аспект 
на потточката (б) од член 5, став 1, затоа што целта на лишувањето 
од слобода била да се исполни обврската на г. Бенам за плаќање на 
општинскиот данок, со кој бил задолжен.

40. Главното прашање, кое треба да биде разрешено во конкретниов случај, е 
дали оспореното затворање било „законско°, како и тоа дали истото било 
направено „согласно со постапка пропишана со закон°. Во основа, во вакви 
ситуации Конвенцијата се повикува на националното законодавство и ја 
наведува обврската за придржување кон материјалните закони и процесни 
правила содржани во истото, но истовремено и дополнително предвидува 
дека секое лишување од слобода мора да биде направено во согласност 
со целта и намерите на член 5, односно дека притоа поединците мора да 
бидат заштитени од самоволие и произволност (погледнете ја пресудата 
Quinn v. France од 22 март 1995 година, серија A број 311, стр. 18, став 47).

41. Главната улога во однос на толкувањето и примената на домашните 
закони им припаѓа на националните власти, односно на судовите. 
Сепак, имајќи предвид дека според член 5, став 1, непридржувањето кон 
домашните закони значи повреда и на самата Конвенција, произлегува 
дека Судот може и треба да изврши определени дејствија, со цел да утврди 
дали во конкретниот случај законот бил испочитуван или не (погледнете 
ја пресудата во предметот Bouamar v. Belgium од 29 февруари 1988 година, 
серија A број 129, стр. 21, став 49).

42. Генерално земено, еден период на лишување од слобода ќе се смета за 
законски, доколку истиот се извршува врз основа на судска наредба. 
Доколку подоцна биде утврдено дека судот направил грешка според 
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домашното законодавство, давајќи ја таквата наредба, не мора да значи 
дека истото ќе влијае врз валидноста на одредениот период на затворање. 
Од таа причина, органите во Стразбур постојано одбиваат да ги поддржат 
жалбите од лица осудени за кривични дела кои се жалат дека апелационите 
судови утврдиле дека нивната осуда или одредената казна биле засновани 
врз погрешно утврдени факти или погрешно применет закон (погледнете 
ја пресудата Bozano v. France од 18 декември 1986 година, серија A број 111, 
стр. 23, став 55, како и извештајот на Комисијата од 9 март 1978 година 
во врска со жалбата број 7629/76 во случајот Krzycki v. Germany, Одлуки и 
извештаи 13, стр. 60-61).

43. Сите оние кои се појавија пред Судот беа согласни дека начелата на 
англиското право, кои треба да бидат земени предвид во конкретниот 
случај, прават разлика помеѓу одлуките и дејствијата на прекршочните 
судови направени во рамки на нивната надлежност и оние, кои значат 
пречекорување на нивната надлежност. Првите се сметаат за важечки и 
извршни, освен доколку или до моментот кога истите ќе бидат укинати 
или преиначени од повисоките судови, додека, пак, оние вторите се 
сметаат за ништовни и неважечки, од првиот момент на донесување или 
преземање (погледнете го став 24 погоре во текстот).

 Дополнително беше посочено дека соодветниот тест, согласно со 
англиското законодавство, за носење одлука за тоа дали судиите 
постапувале во рамки на нивната надлежност, е дефиниран од страна 
на Горниот дом на Парламентот во предметот McC. v. Mullan (погледнете 
го став 25 погоре во текстот). Третиот дел од тој тест е релевантен за 
конкретниот случај, што би значело дека судиите ја пречекориле нивната 
надлежност кога донеле наредба која немала соодветна основа во законот 
и не биле испочитувани претходно утврдените законски услови.

 Овој дел од тестот бил применет и од страна на Апелациониот суд во 
предметот на Градскиот суд за прекршоци во Манчестер (Manchester City 
Magistrates’ Court) ex parte Davies (погледнете го став 26 погоре во текстот). 
Во тој предмет, Апелациониот суд утврдил дека судиите ја пречекориле 
својата надлежност, кога решиле човекот да го испратат во затвор поради 
неплаќањето на тарифите, притоа не извршувајќи ја потребната анализа 
пропишана со закон во однос на тоа дали таквото неплаќање било 
резултат на казнив пропуст.

44. Во двата претходно посочени предмети погоре во текстот, било неопходно  
судовите да донесат одлука во однос на прашањето за надлежноста, 
затоа што во тоа време, тужителот можел да добие надоместок на штета, 
поради постапување на судиите надвор од рамките на нивната судска 
надлежност. Сепак, со делот 108 од Законот за судови и правни услуги од 
1990 година, законодавството во оваа сфера беше изменето, така што сега 
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правото на надоместок на штета може да се оствари, само доколку судиите 
постапувале злонамерно и несовесно (погледнете го став 28 погоре во 
текстот). Од оваа причина, кога Дивизиониот суд го разгледувал налогот 
на прекршочните судии за притворање на г. Бенам, не постоела законска 
причина согласно со англиското законодавство судот да одлучува за тоа 
дали изготвувањето на налогот претставувало пречекорување на нивната 
надлежност или не.

 Според мислењето на судијата г. Potts од Дивизиониот суд, судиите 
за прекршоци извршиле одредена анализа, со цел да утврдат дали 
неплаќањето на општинскиот данок од страна на г. Бенам било резултат 
на негов казнив пропуст. Сепак, на крајот заклучил дека нивниот наод 
за постоење на казнив пропуст не можел да биде извлечен врз основа на 
доказите кои им стоеле на располагање (погледнете го став 16 погоре во 
текстот).

45. Според мислењето на Судот, несомнено е дека постојат сличности помеѓу 
оваа одлука и онаа на Апелациониот суд во предметот на Градскиот суд за 
прекршоци во Манчестер (Manchester City Magistrates’ Court) ex parte Davies, 
но, исто така, постојат и некои забележливи разлики. Во вториот случај, 
Апелациониот суд навел дека судиите од прекршочниот суд воопшто не ја 
спровеле анализата пропишана со законот, во однос на прашањето дали 
неплаќањето од должникот е резултат на казнив пропуст (погледнете го 
став 26 погоре во текстот). Сепак, во конкретниов случај, Дивизиониот суд 
утврдил дека прекршочните судии обрнале внимание на ова прашање, 
иако нивниот заклучок за постоење на казнив пропуст не може баш да 
биде оправдан преку доказите кои им стоеле на располагање.

46. Имајќи го предвид сето горенаведено, не може да се каже со каков било 
степен на сигурност дека пресудата на Дивизиониот суд, согласно со 
англиското законодавство, навистина е со значење дека прекршочните 
судии ја пречекориле својата надлежност. Од тоа произлегува дека Судот 
смета оти не е утврдено дека наредбата за притворање била невалидна, па 
така и дека притворањето кое резултирало од истата е незаконско според 
националното законодавство (погледнете ја претходно спомената пресуда 
во предметот Bouamar, стр. 21, став 49). Самиот факт што наредбата 
била поништена во жалбената постапка, нема никакво влијание врз 
законитоста на самото лишување од слобода (погледнете го став 42 
погоре во текстот).

47. Судот не утврди ниту дека затворањето било произволно или неосновано. 
Не беше посочено дека судиите за прекршоци, кои наредиле затворање 
на г. Бенам, постапувале злонамерно и несовесно, ниту, пак, дека тие не 
направиле соодветен обид да ги применат соодветните закони на коректен 
начин (погледнете ја претходно споменатата пресуда во предметот 
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Боцано, стр. 25-26, став 59). Според Судот, прашањето на недостаток на 
правна помош е помалку релевантно за овој конкретен основ на жалбата, 
отколку за оној кој се однесува на член 6 (погледнете го став 64 подолу во 
текстот).

 Следствено, Судот не утврди постоење на повреда на член 5, став 1 од 
Конвенцијата.

II  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, СТАВ 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

48. Апликантот, со кого Комисијата се согласила, тврдел дека поради тоа 
што бил лишен од слобода спротивно на член 5, став 1, има право на 
надоместок на штета од јавниот буџет, во согласност со член 5, став 5 од 
Конвенцијата, каде е наведено следново:

 „Секој што бил жртва на апсење или притворање во спротивност со 
одредбите од овој член (член 5), има законско право на надоместок на 
штета.°

49. Државната власт смета дека член 5, став 5 не е применлив во конкретниот 
случај, затоа што лишувањето од слобода на апликантот не било сторено 
спротивно на член 5, став 1.

50. Судот посочува дека член 5, став 5, го гарантира законското право на 
надоместок на штета, само на оние лица кои биле жртва на апсење или 
притворање во спротивност со одредбите од член 5 (погледнете ја 
пресудата во предметот Wassink v. the Netherlands од 27 септември 1990 
година, серија А, број 185-А, стр. 14, став 38). Согласно со наодот дека нема 
повреда на член 5, став 1 во конкретниот случај, заклучок на Судот е дека 
член 5, став 5 не е применлив.

III  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

A.   Член 6, став 1, разгледуван поединечно

51. Апликантот се бранел, тврдејќи дека фактот што немал автоматско 
право на правно застапување за време на претресот пред судиите во 
прекршочниот суд значи дека не му било овозможено правото на правично 
судење за потребите на член 6, став 1, во кој, во степен до кој истиот е 
релевантен, се наведува следново:

 „При одредувањето на неговите граѓански права и обврски или во случај 
на кое било  кривично обвинение против него...., секој има право на 
правично... судење.... од страна на... трибунал или суд....°
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52. Имајќи предвид дека гаранциите содржани во став 3 од член 6 
претставуваат специфични аспекти на правото за правично судење во 
кривична постапка, гарантирани во став 1 од истиот член, Судот смета дека 
е соодветно оваа жалба истовремено да ја разгледа од аспект на ставовите 
3(в) и 1 заедно (погледнете ја, на пример, пресудата во предметот Granger 
v. the United Kingdom од 28 март 1990 година, серија А, број 174, стр. 17, 
став 43).

Б.   Член 6, став 3, а во врска со член 6, став 1

53. Апликантот понатаму се жали дека недостатокот на правно застапување 
за време на постапката пред прекршочните судии претставува повреда на 
член 6, став 3(в) од Конвенцијата, каде е предвидено следново:

 „Секое лице обвинето за кривично дело ги поседува следниве минимални 
права:

....

(в) да се брани самиот или преку законски застапник по негов сопствен 
избор, или, пак, доколку неговата материјална состојба не му овозможува 
да плати за правната помош, истата да му биде обезбедена бесплатно, 
доколку тоа е во интерес на правдата;°

1.  Применливост

54. Апликантот, со кого се согласила и Комисијата, тврдел дека дел од 
постапката пред судот за прекршоци бил и оној за утврдување на 
кривичната одговорност и обвинение за потребите на член 6, став 3(в). 
Тој се повикал на фактите, тврдејќи дека во тој случај не се работело за 
спор помеѓу поединци туку за обврска за плаќање данок на еден јавен 
орган и дека постапката имала многу „кривични° карактеристики, 
како, на пример, гаранциите и безбедносната заштита, која им стои на 
располагање на обвинетите лица под 21-годишна возраст, сериозноста 
на казна со закана и условот за претходно утврдување на постоење на 
казниво дело, пред да биде наложено евентуалното лишување од слобода 
на лицето. Дополнително, воопшто не е јасно дали според домашното 
законодавство, постапката треба да се класификува како граѓанска или, 
пак, како кривична.

55. Власта наведува дека член 6, став 3(в) не е применлив, затоа што 
според нејзината природа, постапката пред судиите за прекршоци била 
граѓанска а не кривична, што може лесно да биде утврдено од англиското 
прецедентно право и судска пракса. Целта на затворањето на лицето била 
истото да се принуди да го плати данокот што го должел, а не да се казни 
поради неплаќањето на истиот.
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56. Според веќе воспоставената судска пракса на Судот, постојат три 
критериуми кои треба да бидат земени предвид при утврдувањето дали 
едно лице „е обвинето за кривично дело° за потребите на член 6. Тое се: 
класификацијата на постапката согласно со националното законодавство, 
природата на самата постапка и природата и сериозноста на казната со 
закана (погледнете ја пресудата во предметот Ravnsborg v. Sweden од 23 
март 1994 година, серија А, број 283-В).

 Што се однесува до првиот од овие критериуми, Судот се согласува со власта 
дека согласно со значајот на домашните овластувања, според англиското 
законодавство, конкретната постапка, според нејзината природа, се смета 
за граѓанска а не за кривична. Сепак, овој фактор е од релативно значење 
и може да послужи само како почетна точка (погледнете ја пресудата во 
предметот Weber v. Switzerland од 22 мај 1990 година, серија А, број 177, 
стр. 17, став 31).

 Вториот критериум, кој се однесува на природата на постапката, е 
од поголемо значење. Во врска со тоа, Судот посочува дека законот, 
согласно со кој се одредува обврската за плаќање на општинскиот данок 
и постапката во случај на неплаќање на истиот, има општа примена 
и подеднакво се однесува на сите граѓани, како и дека конкретната 
постапка била иницирана од јавен орган, согласно со неговите законски 
овластувања за спроведување на истата. Дополнително, постапката 
содржела и некои казнени елементи. На пример, судиите за прекршоци 
можеле да го искористат своето овластување за упатување на лицето во 
затвор, само доколку утврдиле дека се работи за своеволно одбивање да 
се плати данокот или за казнив пропуст.

 Конечно, треба да се потсетиме дека апликантот со соочувал со релативно 
строга максимална казна од три месеци затвор, а, всушност, му била 
одредена затворска казна од триесет дена (погледнете ја пресудата во 
предметот Bendenoun v. France од 24 февруари 1994 година, серија А, број 
284, стр. 20, став 47).

 Земајќи ги предвид сите овие фактори, заклучок на Судот е дека г. Бенам 
бил „обвинет за кривично дело° за потребите на член 6, ставови 1 и 3. 
Следствено, тие два става од член 6 се применливи во конкретниот случај.

2.  Усогласеност

57. Апликантот тврди дека интересите на правдата предвидуваат дека 
тој морал да има законски застапник пред судиите за прекршоци. Тој го 
посочил фактот дека прекршочните судии-поротници немаат никаква 
правна обука, а од нив во конкретниот случај се очекувало да дадат 
свое толкување на доста сложени прописи. Доколку тој бил соодветно 
законски застапуван, можеби судиите ќе можеле да ја увидат и да ја ценат 
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грешката која ја направиле. Тој дополнително тврди дека програмите 
од таканаречениот Зелен формат и ППЗ, кои му стоеле на располагање 
(погледнете ги ставовите 29 и 30 погоре во текстот), биле сосема 
неадекватни.

58. Власта се брани, тврдејќи дека правната помош која му стоела на 
располагање на г. Бенам била соодветна и доволна и дека Обединетото 
Кралство постапувало согласно со своите дискрециони права за оцена при 
одлучувањето за потребите за кои треба да се трошат јавните средства, на 
располагање на државата.

59. Според мислењето на Комисијата, секојпат кога се работи за директна 
закана од евентуално лишување од слобода, интересите на правдата 
бараат да има соодветно законско застапување.

60. Никој не го спори фактот дека г. Бенам немал доволно парични средства 
самиот да плати за потребната правна помош. Затоа, единственото 
отворено прашање пред Судот останува, дали за да биде задоволен 
интересот на правдата г. Бенам требало да добие бесплатна правна помош 
и застапување за време на претресот пред судиите за прекршоци. При 
одговарањето на ова прашање, мора да се земе предвид сериозноста на 
казната со закана и сложеноста на самиот случај (погледнете ја пресудата 
во предметот Quaranta v. Switzerland од 24 мај 1994 година, серија А, број 
205, стр. 17-18, ставови 32-38).

61. Судот се согласува со Комисијата дека кога се работи за случај на 
евентуално лишување од слобода, во основа, лицето мора да има законски 
застапник, за да бидат задоволени интересите на правдата (погледнете 
ја претходно посочената пресуда во предметот Куаранта, стр. 17, став 33). 
Во овој случај, г. Бенам се соочувал со максимална затворска казна, во 
времетраење од три месеци.

62. Понатаму, законите кои требале да ги применат прекршочните судии не 
се така јасни и прецизни. Проверката за евентуално постоење на казнив 
пропуст е особено тешка за разбирање и примена, што се потврдува 
со фактот дека согласно со пресудата на Дивизиониот суд, наодите на 
прекршочните судии не можеле да бидат оправдани со доказите кои тие 
ги имале на располагање пред себе.

63. Судот го има предвид фактот дека на г. Бенам му стоеле на располагање 
два можни вида на правна помош. Согласно со програмата од таканаречен 
Зелен формат, тој имал право на најмалку два часа бесплатни совети и 
помош од адвокат, пред одржувањето на самото рочиште, меѓутоа истата 
не го покривала делот на законско застапување пред судот (погледнете 
го став 29 погоре во текстот). Согласно со ППЗ програмата, по сопствен 
избор судот за прекршоци можел да назначи адвокат кој би го застапувал, 
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доколку таков имало на располагање во Судот (погледнете го став 30 
погоре во текстот). Како и да е, г. Бенам немал загарантирано законско 
право, како такво, да добие законски застапник пред судот.

64. Земајќи ја предвид сериозноста на казната со закана за г. Бенам, како и 
сложеноста на законите, применливи во конкретниот случај, мислење на 
Судот е, а истото е потребно и за да се задоволи интересот на правдата, со 
цел да се обезбеди правично судење дека на г. Бенам требало да му биде 
обезбедена бесплатна правна помош и законски застапник во текот на 
постапката пред судиите во судот за прекршоци.

 Заклучок на Судот е дека во конкретниот случај е прекршен член 6, 
ставови 1 и 3(в) од Конвенцијата, земени предвид заедно. 

IV   ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 50 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

65. Апликантот барал правична сатисфакција согласно со член 50 од 
Конвенцијата, кој го предвидува следново:

 Доколку Судот утврди дека одредена одлука или мерка донесена од некој 
орган на власта или кое било друго тело на некоја од Високите потписнички 
е целосно или делумно спротивна на обврските кои произлегуваат од... 
Конвенцијата и доколку согласно со домашното законодавство на таа 
држава, можен а само делумен надоместок  на предизвиканата штета од 
последиците на таквата одлука или мерка, со одлука на Судот, доколку за 
тоа има потреба, ќе биде доделен праведен надоместок, како сатисфакција 
за оштетената странка.°

A.   Надоместок на нематеријална штета

66. Г. Бенам барал надоместок за предизвикана нематеријална штета, поради 
наводна повреда на член 6.

67. Власта посочува дека г. Бенам бил соодветно законски застапуван од 28 
март 1991 година натаму, кога во негово име било поднесено неуспешното 
барање за негово пуштање на слобода со кауција и дека кој било период 
по тој датум што тој го има минато во затвор не може да се препише на 
фактот, што тој немал правен застапник за време на судскиот претрес.

68. Според мислењето на Судот, а особено имајќи предвид дека не е возможно 
да се шпекулира дали прекршочните судии ќе дале наредба за затворање 
на г. Бенам, доколку тој имал правен застапник за време на постапката 
пред нив или не, самиот наод на Судот за постоење на повреда треба да 
преставува задоволителна сатисфакција.
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Б.   Судски трошоци и издатоци

69. Апликантот побарува и надоместок за направените судски трошоци и 
издатоци, во вкупен износ од 26 523,80 англиски фунти.

70. Претставниците од власта имаат вложено приговор, наведувајќи дека 
износот кој апликантот го побарува е прекумерен. Според нив, дури и 
во случај доколку Судот пресуди во корист на апликантот по сите точки, 
соодветната сума за надоместок на овие трошоци не би требала да биде 
поголема од 23 293,94 англиски фунти.

 Сепак, доколку Судот утврди постоење на повреди, само по основ на некои 
од точките во жалбата, доделениот надоместок за судски трошоци и 
издатоци треба соодветно да биде намален.

71. Доколку се случи Судот да утврди постоење на повреда само во однос на 
една од точките во жалбата на апликантот, мислење на власта на тужената 
држава е дека износот од 10 000 англиски фунти (со вклучен ДДВ) би бил 
соодветен надоместок за направените судски трошоци и издатоци од 
страна на апликантот, намален за износот од 25 510 француски франци, 
кои веќе му се исплатени, во форма на правна помош од страна на Советот 
на Европа.

В.     Вообичаена камата

72.  Според информациите кои му стојат на располагање на Судот, законската 
важечка каматна стапка во Обединетото Кралство на датумот на 
донесувањето на оваа пресуда изнесува 8% на годишно ниво.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Со седумнаесет гласа за и четири против, одлучи дека во конкретниот 
случај не постои повреда на член 5, став 1 од Конвенцијата.

2. Со седумнаесет гласа за и четири против, одлучи дека во конкретниот 
случај, член 5, став 5 од Конвенцијата не е применлив.

3. Едногласно одлучи дека во конкретниот случај е прекршен член 6, ставови 
1 и 3(в) од Конвенцијата, земени предвид заедно.

4. Со деветнаесет гласа за и два против, одлучи дека самото утврдување на 
повредата, претставува задоволителен надоместок и сатисфакција, во 
однос на претрпената нематеријална штета од страна на апликантот.

5. Едногласно одлучи

(a) дека тужената држава, во рок од три месеци е должна да му исплати 
на апликантот износ од 10 000 (десет илјади англиски фунти), како 
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надоместок за направените судски трошоци и издатоци, намален за 
сумата од 25 510 (дваесет и пет илјади петстотини и десет) француски 
франци, пресметани во англиски фунти, според важечкиот курс на денот 
на донесување на оваа пресуда;

(б) на износот да се пресмета и да се плати проста годишна каматна стапка од 
8%, за секој изминат ден, по истекот на гореспоменатите три месеци, па сè 
до намирувањето на долгот.

6.  Едногласно го одби остатокот од жалбата на апликантот, во однос на 
правична сатисфакција и надоместок на судските трошоци и издатоци.

 Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на 10 јуни 1996 година, на јавна седница во Зградата 
на човековите права во Стразбур.

 Потпис: 

Rolv RYSSDAL,                                                                                                   Herbert PETZOLD,
  секретар        претседател
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8. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

BYKOV против РУСИЈА

(Жалба број 4378/02)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 10 март 2009 година

Во предметот Bykov против Русија,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи во Голем судски совет, составен 
од следниве судии:

  г. Jean-Paul Costa, претседател
 г. Christos Rozakis,
 г. Nicolas Bratza,
 г. Peer Lorenzen,
 г. Françoise Tulkens,
 г. Josep Casadevall,
 г-ѓа Ireneu Cabral Barreto,
 г-ѓа Nina Vajić,
 г. Anatoly Kovler,
 г-ѓа Elisabeth Steiner,
 г. Khanlar Hajiyev,
 г-ѓа Ljiljana Mijović,
 г. Dean Spielmann,
 г. David Thór Björgvinsson,
 г. George Nicolaou,
 г-ѓа Мирјана Лазарова Трајковска,
 г-ѓа Nona Tsotsoria, судии,
и г. Michael O’Boyle, заменик-секретар,

по советувањето извршено на затворените седници на 18 јуни 2008 и 21 
јануари 2009 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на погоре 
последно споменатиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Изворот на овој предмет е во жалбата (број 4378/02) против Руската 
Федерација, поднесена до Судот, согласно со член 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи (понатаму во текстот 
насловена како „Конвенцијата°) од страна на руски државјанин, г. Анатолиј 
Петрович Биков (понатаму во текстот насловен како „апликант°) на 21 
декември 2001 година.

2. Апликантот е застапуван од страна на г. Krauss, професор по право на 
Универзитетот Humboldt во Берлин и г. J.C. Pastille и г. G. Padva, адвокати, 
кои живеат и работат во Рига и Москва. Руската Влада (понатаму во 
текстот насловена како „Владата°) на почетокот беше застапувана од г.P. 
Laptev и г-ѓа Milinchuk, поранешни претставници на Руската Федерација 
во Европскиот суд за човекови права, а подоцна од страна на нивниот 
ополномоштеник, г. G. Matyushkin.

3. Апликантот вложил жалба според член 6, став 1 и член 8 од Конвенцијата, 
во врска со тајните снимки кои биле направени во неговиот дом и нивното 
искористување, како доказ во текот на кривичната постапка што се водела 
против него. Тој тврдел и дека периодот на притвор, во кој бил држен пред 
одржувањето на судењето, бил премногу долг и неоправдан, од аспект на 
целите на член 5, став 3 од Конвенцијата.

4. Жалбата била дадена на постапување на Првиот оддел на Судот (правило 
52, став 1 од Правилникот на Судот). На 7 септември 2006 година, жалбата 
е прогласена за делумно прифатлива, од страна на еден од судските совети 
во тој оддел, составен од следниве судии: г. Christos Rozakis, г. Loukis 
Loucaides, г. Françoise Tulkens, г-ѓа Nina Vajić, г. Anatoly Kovler, г-ѓа Elisabeth 
Steiner, г. Khanlar Hajiyev и г. Søren Nielsen, секретар на одделот. На 22 
ноември 2007 година, Советот во рамки на тој Оддел, составен од следниве 
судии: г. Christos Rozakis, г. Loukis Loucaides, г-ѓа Nina Vajić, г. Anatoly Kovler, 
г-ѓа Elisabeth Steiner, г. Khanlar Hajiyev, г. Dean Spielmann и г. Søren Nielsen, 
секретар на одделот, ја препуштил надлежноста врз овој предмет на 
Големиот судски совет, без приговор на која било од страните, за таквото 
префрлање на надлежноста (член 30 од Конвенцијата и правило 72).

5. Составот на Големиот судски совет беше утврден согласно со одредбите од 
член 27, ставови 2 и 3 од Конвенцијата и правилото 24 од Правилникот на 
Судот.

6. И апликантот и Владата имаат поднесено свои писмени поднесоци и 
коментари, во однос на фактичката ситуација и основаноста на жалбата.

7. Беше одржана јавна седница, во Зградата на човековите права во Стразбур, 
на 18 јуни 2008 година (правило 59, став 3).
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Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г-ѓа V. M  застапник,
г-ѓа I. M
г-ѓа Y. T
г. A. Z  
советници;

(б)  во име на апликантот
г. D. K
г. J.C. P  
адвокати,
г. G. P
г-ѓа J. K  советници.

Апликантот беше, исто така, присутен лично.

 Пред Судот, свои обраќања имаа г. Krauss и г. Milinchuk, а г. Pastille и г-ѓата 
Milinchuk даваа одговори на прашањата поставени од обете страни.

ФАКТИ

I  ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

8. Апликантот е роден во 1960 година и живее во Краснојарск.

9. Од 1997 до 1999 година апликантот бил претседател на Одборот на 
директори на Фабриката за алуминиум во Краснојарск. Во времето на 
неговото апсење, во октомври 2000 година, тој бил еден од најголемите 
акционери и член на извршното раководство на ОАО Красенергомаш 
Холдинг корпорацијата, како и основач на одреден број поврзани 
претпријатија. Исто така, тој бил и пратеник во Регионалното 
парламентарно собрание на Краснојарск.

А.  Тајна операција

10. Во септември 2000 година апликантот наводно му наредил на лицето В., 
кој бил дел од неговата придружба, да го убие лицето С., кој бил поранешен 
деловен партнер на апликантот. В. не ја послушал таквата наредба и на 
18 септември 2000 година го пријавил апликантот на Сојузната служба 
за безбедност на Руската Федерација (ССБ). Следниот ден, В. го предал и 
оружјето кое наводно му го дал апликантот за таа цел.

11. На 21 септември 2000 година Окружниот обвинител за севернозападниот 
дел на Москва, покренал кривична истрага против апликантот, поради 
основано сомнение за постоење на завера за убиство.
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12. На 26 и 27 септември 2000 година, ССБ и полицијата решиле да спроведат 
една тајна операција, со цел да обезбедат докази во врска со намерата на 
апликантот за убиство на лицето С.

13. На 29 септември 2000 година полицијата исценирала наводно откривање 
на две мртви тела, најдени во домот на една од наводните жртви, 
лицето С. Преку медиумите, официјално било објавено дека лицето С. 
е идентификувано како една од пронајдените жртви. Другата жртва, 
наводно, бил неговиот деловен партнер И..

14. На 3 октомври 2000 година В., постапувајќи според упатствата дадени 
од полицијата, отишол да се сретне со апликантот на неговиот имот. Со 
себе носел скриен уред, радиопредавател, а посебно полициско службено 
лице вршело прием и снимање на трансмисијата. Апликантот го примил 
во „гостинската куќа° - посебен дел од имотот, поврзан со неговиот 
личен дом. Во согласност со добиените упатства, В. започнал разговор 
со апликантот, известувајќи го дека го извршил убиството. Како доказ 
за успешната реализација на задачата, на апликантот му дал неколку 
предмети, кои наводно ги имал земено од лицата С. и И.: заверен примерок 
од физибилити студија за еден рударски проект, кој претходно веќе бил 
означен со специјално хемиско средство, два рачни часовници, кои им 
припаѓале на наводните жртви С. и И., како и 20 000 американски долари 
во готово. На крајот на разговорот, по сугестија на апликантот, В. ги зел 
парите. Полицијата успеала да направи шеснаесетминутна снимка, од 
дијалогот помеѓу лицето В. и апликантот.

15. На 4 октомври 2000 година бил извршен детален претрес на имотот на 
апликантот. Биле најдени и запленети неколку рачни часовници, меѓу кои 
и оние кои претходно биле во сопственост на лицата С. и И.. Била извршена 
и хемиска анализа, со која на рацете на апликантот било откриено 
присуство на хемиското средство, кое претходно било употребено за 
означување на физибилити студијата. Апликантот бил веднаш уапсен.

16. На 27 февруари 2001 година апликантот поднел жалба до Окружниот 
обвинител за севернозападниот дел на Москва, тврдејќи дека кривичната 
постапка против него е незаконска, затоа што истата содржела бројни 
процедурални повреди на неговите права, вклучувајќи го и неовластениот 
упад во неговиот дом и употребата на радиопредавател. На 2 март 2001 
година обвинителот ја отфрлил таквата жалба, особено наведувајќи дека 
апликантот доброволно му дозволил на лицето В. да влезе во неговата 
куќа и затоа не може да се говори за никаков упад. Дополнително било 
утврдено и дека не е потребно никакво судско овластување за употреба 
на радиопредавател, затоа што во согласност со Законот за оперативно-
истражни активности, таквото овластување е задолжително само кога 
се работи за прислушување и снимање на комуникација, која се одвива 
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по пат на жичени врски или поштенски услуги, што не било случај во 
конкретната тајна операција.

Б.   Притвор

17. По апсењето на апликантот, на 4 октомври 2000 година, на 6 октомври 
2000 година, Окружниот обвинител за севернозападниот дел на 
Москва, наредил апликантот да биде притворен за времетраењето на 
самата истрага, затоа што сметал дека тоа е „согласно со законот° и 
неопходно, имајќи ја предвид сериозноста на обвинението и можниот 
ризик од евентуално влијание врз сведоците, од страна на апликантот. 
Дополнително продолжување на притворот било наредено од страна 
на надлежниот обвинител, на 17 ноември 2000 година (до 21 декември 
2000 година) и на 15 декември 2000 година (до 21 март 2001 година). 
Причините за континуиран притвор на апликантот биле сериозноста 
на обвинението и ризикот од негово евентуално влијание и притисок 
врз сведоците и попречување на истрагата. Апликантот пред судот ги 
обжалил сите овие поединечни одлуки.

18. На 26 јануари 2001 година Окружниот суд Лефортовскији во Москва, ја 
разгледал жалбата на апликантот поради континуираниот притвор и 
продолжување на истиот и ја потврдил законитоста на притворот. Судот се 
повикал на сериозноста на кривичното обвинение и посочил дека таквата 
мерка била применета согласно со законот. Апликантот ја обжалил и таа 
одлука, меѓутоа и таа жалба била отфрлена од Градскиот суд во Москва.

19. Земајќи го предвид фактот дека наскоро истекувал периодот на притвор 
предвиден за апликантот, надлежниот обвинител наредил продолжување 
на истиот, прво на 15 март 2001 година, до 4 април 2001 година, а потоа на 
21 март 2001 година до 4 јуни 2001 година, а тоа повторно го сторил врз 
основа на сериозноста на обвинението и ризикот од негово евентуално 
влијание и притисок врз сведоците и попречување на истрагата. 
Апликантот ги обжалил пред судот обете одлуки за продолжување на 
притворот.

20. На 11 април 2001 година Окружниот суд Лефортовскији во Москва, го 
прогласил притворот на апликантот до 4 јуни 2001 година за законски и 
неопходен, поради сериозноста на обвинението. Апликантот ја обжалил 
таквата одлука пред Градскиот суд во Москва, меѓутоа жалбата била 
одбиена на 15 мај 2001 година. Апелациониот суд го оценил притворот на 
апликантот, како законски и неопходен „сè до моментот на поднесување 
на обвинителниот акт, или, пак, до потврдувањето на имунитетот на 
апликантот°.

21. На 22 мај 2001 година заменикот главен јавен обвинител уште еднаш го 
продолжил времетраењето на притворот за апликантот, до 4 септември 
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2001 година, и понатаму врз истата основа, односно поради сериозноста 
на обвинението и ризикот од негово евентуално влијание и притисок врз 
сведоците и попречување на истрагата.

22. На 27 август 2001 година предметот бил префрлен на Окружниот суд 
Тушинскији во Москва. На 7 септември 2001 година судот го закажал 
претресот за 26 септември 2001 година и го одобрил понатамошниот 
притвор на апликантот, без притоа да ги посочи причините или, пак, 
времетраењето на продолжувањето на истиот. На 3 октомври 2001 година 
Градскиот суд во Москва ја разгледувал и ја одбил жалбата од апликантот, 
потврдувајќи го неговиот понатамошен притвор, без никакво објаснување 
за таквата одлука.

23. На 21 декември 2001 година Окружниот суд Мешчанскији во Москва, 
закажал претрес за 4 јануари 2002 година и одобрил понатамошно 
продолжување на притворот за апликантот, без да ги објасни причините за 
тоа. Судот не го посочил ниту евентуалното времетраење на продолжениот 
притвор. На 4 јануари 2002 година, повторно ја разгледал законитоста 
на притворот на апликантот и заклучил дека тој и понатаму е потребен, 
поради сериозноста на обвинението и „околностите на случајот°. 
Поднесената жалба од апликантот против оваа одлука до Градскиот суд 
во Москва била одбиена на 15 јануари 2002 година.

24. Апликантот поднесувал и дополнителни барања за пуштање на слобода 
и истите биле разгледани на 23 јануари, 6 март, 11 март и 23 април 2002 
година. Како и претходно, Окружниот суд Мешчанскији во Москва одбил 
да го пушти на слобода, повторно повикувајќи се на сериозноста на 
обвинението и ризикот од негово непојавување на судењето и можноста 
за вршење притисок врз сведоците. Апликантот конечно бил пуштен 
на слобода и тоа на 19 јуни 2002 година, откако веќе била донесена 
осудителната пресуда против него (погледнете  став 45 подолу во текстот).

В.  Кривична истрага и судски процес

25. На 3 октомври 2000 година, веднаш по извршената посета на апликантот 
во неговата „гостинска куќа°, В. бил испрашан од истражителите. Тој им 
ја раскажал содржината на разговорот кој го водел со апликантот и навел 
дека тој му го дал пиштолот, рачните часовници и физибилити студијата. 
Тој дополнително бил испрашуван и на 12 октомври, 9 ноември, 8 и 18 
декември 2000 година.

26. Апликантот, за прв пат бил испитуван во својство на осомничено лице 
на 4 октомври 2000 година. Во периодот од октомври до декември 2000 
година, тој бил испрашуван најмалку седум пати.
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27. На 10 октомври 2000 година, апликантот и лицето В. биле соочени еден со 
друг и испитувани паралелно. Законскиот застапник на апликантот бил 
присутен за време на соочувањето. Изјавите дадени од апликантот во таа 
прилика, подоцна, во скратена форма, станале дел и од обвинителниот 
акт, а најрелевантните од нив се дадени во продолжение:

 “За време на соочувањето помеѓу А.П.Биков и (В.) на 10 октомври 2000 
година, Биков, делумно, изменил некои од претходно наведените детали, 
кои ги дал во своите поранешни искази и тоа на следниов начин. Тој тврди 
дека се познава со (В.) подолго време, односно околу 7 години; тие имаат 
нормални односи; последен пат го има видено на 3 октомври 2000 година, 
а пред тоа тие одржувале контакти во текот на претходните две години. 
Тој никогаш му немал дадено какви било наредби или упатства на (В.), 
вклучително и во врска со (С.). Кога (В.) дошол да го посети на 3 октомври 
2000 година, тој всушност го нападнал, поради тоа што воопшто доаѓа кај 
него дома. Кога го прашал (В.) кој му рекол да го убие (С.), тој му одговорил 
дека не добил наредба за тоа од никого, туку едноставно сакал самиот 
себеси да си докаже дека е способен да го стори тоа. Тој започнал да го 
теши (В.), велејќи му дека би можел да му помогне преку неговиот татко; 
тој не му препорачал на (В.) да замине од градот или од државата и не 
му дал никакво ветување за финансиска помош. Тој не му дал никакви 
упатства на (В.), или совети што би требало тој да стори доколку биде 
уапсен; тој го прашал што ќе се случи доколку биде уапсен; (В.) рекол 
дека тогаш ќе каже како се случило сето тоа и дека тој е подготвен да го 
признае делото, а апликантот тоа го прифатил со одобрување. Што се 
однесува до лицето К., Биков изјавил дека се работи за негов партнер, кој 
живее и работи во Швајцарија; тој признал de facto дека на почетокот на 
месец август, разговарал со него по телефон... меѓутоа не му дал никакви 
упатства во врска со (В.).

28. На 13 октомври 2000 година, апликантот бил обвинет за учество во завера 
за убиство. Подоцна, обвинението било проширено и на делото учество во 
завера за набавка, поседување и ракување со огнено оружје.

29. На 8 декември 2000 година, двајца одделни назначени јазични експерти, 
извршиле испитување на снимката од разговорот помеѓу апликантот и 
лицето В. на 3 октомври и дале одговор на следниве прашања, кои им биле 
поставени во врска со истиот:

„1. Дали е можно да се утврди, врз основа на реченото за време на разговорот 
даден на испитување, каква била природата на меѓусебните односи 
помеѓу Биков и (В.), колку тие биле меѓусебно блиски, дали можат да се 
сметаат за пријатели или постои однос на потчинетост; на кој начин е 
изразено истото?
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2. Дали вербалната реакција на Биков, кога ја слушнал изјавата на (В.) за 
извршеното ’убиство’ на (С.), била природна и очекувана, под претпоставка 
дека тој е лицето, кое го има нарачано убиството на (С.)?

3. Дали можат да се забележат какви било вербални знаци, кои евентуално 
би укажувале на можноста дека Биков, всушност, немал доверба во 
информациите, кои му ги соопштил (В.)?

4. Дали вербалниот стил на говор на Биков би можел да биде сфатен како 
говор на лице, кое јасно и недвосмислено се обидува да затвори една тема, 
притоа обидувајќи се да му стави крај на разговорот?

5. Дали се забележливи какви било идентификувачки, стилистички или 
вербални знаци на страв (внимателност) кај Биков, во однос на (В.)?

30. Во однос на горенаведените прашања, експертите го утврдиле следново:

- Како одговор на прашањето број 1 дека апликантот и лицето В. се 
познаваат веќе подолго време и дека имаат близок и општо земено, 
пријателски меѓусебен однос; дека В. покажувал знаци на потчинетост во 
однос апликантот; дека апликантот имал инструктивна улога за време на 
разговорот;

- Како одговор на прашањето број 2 дека реакцијата на апликантот, во врска 
со информацијата на В. за извршеното убиство била природна и дека тој 
инсистирал на одговори, во однос на техничките детали на извршување 
на делото;

- Како одговор на прашањето број 3 дека кај апликантот не биле забележани 
знаци на недоверба, во однос на признанието на В. за извршеното убиство;

- Како одговор на прашањето број 4 дека апликантот не покажал јасни 
знаци на желба, да се заврши или, пак, да го  одбегне разговорот;

- Како одговор на прашањето број 5 дека апликантот не покажал никакви 
знаци на страв од В.; туку напротив, повеќе личело дека В. е оној кој се 
плаши од апликантот.

31. Истрагата била завршена на 11 јануари 2001 година и на апликантот му 
бил дозволен целосен увид во кривичното досие.

32. На 27 август 2001 година предметот бил упатен до Окружниот суд 
Тушинскији во Москва.

33. На 22 октомври 2001 година, Окружниот суд Тушинскији ја препуштил 
надлежноста врз случајот, на Окружниот суд Мешчанскији во Москва, 
откако претходно утврдил дека локацијата на местото на наводниот обид 
за убиство, се наоѓа во рамки на територијалната надлежност на тој суд.
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34. На 16 декември 2001 година В. дал писмена изјава, заверена во рускиот 
конзулат во Република Кипар, со која ги одрекува претходно дадените 
изјави против апликантот. Во истата, тој тврдел дека тие изјави ги дал под 
притисок од лицето С. Двајца пратеници од државната Дума (Собрание), 
лицата Д. и У.С. биле присутни во конзултатот, во својство на сведоци на 
одрекувањето. Истиот тој ден, тие го снимиле и извршениот разговор 
со В., во текот на кој тој објаснил дека С. го убедил да даде лажен исказ 
против апликантот.

35. На 4 февруари 2002 година Окружниот суд Мешчанскији во Москва, 
започнал со разгледување на обвинението против апликантот. Апликантот 
се изјаснил дека не е виновен за делото. Во текот на судскиот претрес, тој 
ја оспорил прифатливоста како доказ на снимката на неговиот разговор со 
лицето В., како и на сите други докази, кои биле обезбедени преку тајната 
операција. Тој тврдел дека постапките на полицијата биле незаконски 
и дека тој бил наведен, самиот да се инкриминира. Дополнително, тој 
тврдел дека снимката е резултат на неовластен упад во неговиот дом. Тој 
го оспорил и толкувањето на снимката од страна на експертите и тврдел 
дека од ништо од кажаното во текот на неговиот разговор со В. не може 
да се извлече заклучок дека тој имал какво било претходно знаење за 
постоењето на заверата за убиство.

36. За време на судскиот процес, судот ги отфрлил приговорите на апликантот 
во врска со тајната операција и како законски обезбедени докази ги 
прифатил: снимката на разговорот, заедно со отпечатената дијалог-
листа, извештајот на јазичните експерти, изјавите на В. и доказите со 
кои се потврдувало дека апликантот ја примил физибилити студијата и 
рачните часовници од лицето В. Судот го одбил тврдењето дека се работи 
за неовластен упад во домот на апликантот, затоа што утврдил, како прво 
дека апликантот не покажал никакво противење во однос на посетата на 
В. и второ дека нивниот состанок се одвивал во „гостинската куќа°, која 
била предвидена за деловни состаноци и затоа не би можело да се смета 
дека во конкретниот случај е нарушена приватноста на апликантот. Судот 
одбил да ги прифати како докази официјалните извештаи од извршениот 
претрес на имотот на апликантот, затоа што имињата на службените лица 
кои го извршиле налогот за претрес на 4 октомври 2000 година не можеле 
да се најдат на самиот налог, односно овластување за истиот.

37. Во текот на усмената постапка пред судот беа испитани следниве лица:

 С. ја објаснил својата врска со апликантот и нивниот конфликт на интереси 
во алуминиумската индустрија. Тој потврдил дека зел учество во тајната 
операција; исто така, потврдил дека во 2001 година, В. му кажал дека бил 
потплатен за да ги повлече веќе дадените изјави против апликантот.
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 Дваесет и пет сведоци биле повикани за да одговараат на прашања во 
врска со деловната поврзаност на апликантот и лицата В. и С. со фабриката 
за производство на алуминиум и други претпријатија во Краснојарск; 
за нивните меѓусебни односи и врски; за постоењето на конфликт на 
интереси помеѓу апликантот и лицето С.; за настаните од 3 октомври 
2000 година, односно за пристигнувањето на В. во „гостинската куќа°, 
неговиот разговор со апликантот и примопредавањето на документите и 
рачните часовници со апликантот; како и за околностите на обидот на В. 
за повлекување на неговите претходно дадени изјави против апликантот.

 Биле испитани и седум вешти лица: еден технички експерт дал објаснување 
за начинот на снимање податоци преку радиопредавател; експерт за 
обработка на звук објаснил на кој начин била изготвена дијалог-листата од 
разговорот воден помеѓу апликантот и лицето В.; двајца јазични експерти 
објасниле дека во текот на својата анализа ја користеле и снимената лента 
и дијалог-листата; едно вешто лице – психолог, одговарало на прашања 
во врска со неговите наоди (а се работело за докази кои подоцна биле 
одбиени, затоа што биле обезбедени на незаконит начин – погледнете го 
став 43 подолу во текстот); а уште две вешти лица сведочеле во полза на 
изведените заклучоци од страна на јазичните експерти и експертите за 
обработка на звук.

 Биле повикани дополнителни седум сведоци, за да одговараат на 
прашања во врска со нивното учество во спроведувањето на различните 
истражни мерки: за приемот на пиштолот, предаден од страна на лицето 
В.; за копирањето на аудио и видеолентите; за третманот и обработката 
на материјалните докази со хемиски средства; за наводното „откривање 
на мртвите тела° за време на оперативниот експеримент и за претресот 
на куќата.

 Пред судот сведочеле и четири службени лица, кои работеле на истрагата: 
еден службеник од ССБ сведочел дека на 18 септември 2000 година В. 
дал писмена изјава во негово присуство дека апликантот му наредил 
да го убие лицето С. и дека за таа цел му дал пиштол; исто така, тој го 
објаснил и начинот на кој бил спроведен оперативниот експеримент; две 
службени лица од канцеларијата на Обвинителството и едно службено 
лице од Министерството за внатрешни работи, исто така, го објасниле 
оперативниот експеримент и објасниле на кој начин се направени копиите 
од снимката на разговорот, помеѓу апликантот и лицето В.

38. На 15 мај 2002 година, за време на судскиот претрес, обвинителот побарал 
на записник да бидат прочитани изјавите дадени од пет сведоци, кои не 
биле присутни во моментот. Меѓу нив биле и претходно дадените изјави 
од страна на лицето В., за време на истрагата и преткривичната постапка.
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39. Адвокатот на апликантот не вложил приговор во врска со тоа. Судот 
решил да го прифати барањето, бележејќи дека „судот ги презеде сите 
мерки, со цел, овие сведоци да бидат повикани и да се појават и сведочат 
пред судот и го утврди следново.... точното место на престој на лицето 
В. не можеше да биде утврдено и затоа тој не може да биде повикан да 
сведочи, иако беа преземени неколку мерки за негово пронаоѓање од 
страна на ССБ, а за истата цел, Министерството за внатрешни работи го 
контактираше и Националното централно биро на Интерпол...°. Овие 
изјави биле прифатени како докази.

40. Судот ги разгледал и доказите во однос на обидот на В. за повлекување 
на претходно дадените изјави против апликантот. Судот утврдил дека 
за време на истрагата, В. веќе се имал пожалено оти врз него е вршен 
притисок, за да ги повлече претходно дадените изјави со кои го товари 
апликантот. Судот утврдил и дека сведокот Д., кој бил присутен во 
конзулатот, кога В. ја дал својата изјава за повлекување на претходно 
дадените изјави, всушност, бил близок пријател на апликантот. Вториот 
сведок, лицето У.С., пристигнало во конзулатот доцна и немало шанса да 
го погледне документот пред неговата заверка.

41. Судот посочува дека и апликантот и лицето В. биле подложени на 
психијатриски преглед за време на истражната постапка и како резултат 
од истиот за двајцата било утврдено дека се способни да учествуваат во 
кривичната постапка и да го следат судскиот процес.

42. Другите докази кои беа разгледани од судот вклучуваат: извештаи од 
вештачења изготвени од хемиски, балистички, јазични, звучни и технички 
експерти и вешти лица; пишани извештаи во врска со оперативниот 
експеримент; пишана изјава од В. дадена на 18 септември 2000 година; 
заверен опис на пиштолот, кој го предал В; како и записник од директната 
средба помеѓу апликантот и В. одржана на 20 октомври 2000 година.

43. Апликантот оспорил одреден број од овие материјални докази, тврдејќи 
дека истите се обезбедени на незаконит начин. Судот одбил некои од нив, 
а особено извештајот од извршеното вештачење на психолог, кој извршил 
анализа на снимката на разговорот помеѓу апликантот и В. и полицискиот 
извештај за извршениот претрес на 4 октомври 2000 година. Обидот да се 
оспори звучната лента со снимката на разговорот помеѓу апликантот и 
лицето В, како и направените копии од лентата не бил успешен и тие биле 
прифатени од судот како законски обезбедени докази.

44. На 19 јуни 2002 година Окружниот суд Мешчанскији во Москва донел 
пресуда, прогласувајќи го апликантот за виновен, за завера за убиство и 
завера за набавка, поседување и ракување со огнено оружје. Вината била 
утврдена врз основа на следниве докази: првичната изјава дадена од 
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В., во која, тој изјавил дека апликантот му наредил да го убие лицето С.; 
пиштолот кој го предал В.; изјавите што ги дал В. во моментот кога бил 
соочен со апликантот за време на нивното испрашување на 10 октомври 
2000 година; бројните изјави на сведоци, кои го потврдиле постоењето 
на конфликтот помеѓу апликантот и лицето С.; како и физичките докази, 
кои биле обезбедени преку тајната операција, поконкретно, рачните 
часовници и физибилити студијата. Иако снимката на разговорот помеѓу 
апликантот и В., била преслушана за време на претресот, нејзината 
содржина не била високо оценета меѓу останатите докази и не ѝ било 
дадено големо значење во образложението на одлуката од страна на судот. 
Точно е дека снимката е спомната во пресудата, меѓутоа само од аспект 
дека судот се потпирал на изведените заклучоци од страна на јазичните 
експерти и вешти лица (погледнете го став 30 погоре во текстот) и на 
неколку извештаи, кои потврдувале дека се работи за оригинална снимка, 
која на никаков начин или форма не е менувана.

45. Судот му одредил на апликантот затворска казна од шест и пол години 
и откако било одбиено времето кое тој го минал во претсудски притвор, 
тој потоа бил веднаш пуштен условно на слобода, со период на условен 
отпуст од пет години.

46. Апликантот ја обжалил ваквата пресуда, меѓу другото, оспорувајќи 
ја прифатливоста на доказите, обезбедени преку тајната операција и 
толкувањето на физичките докази и сведочењата на сведоците од страна 
на судот.

47. На 1 октомври 2002 година Градскиот суд во Москва ја потврдил 
осудителната пресуда на апликантот и ја одбил неговата жалба, 
вклучувајќи ги и неговите аргументи, во однос на прифатливоста на 
доказите.

48. На 22 јуни 2004 година,Врховниот суд на Руската Федерација го разгледал 
случајот на апликантот во постапка на судска ревизија. Тој ја видоизменил 
пресудата од 19 јуни 2002 година, како и жалбената пресуда од 1 октомври 
2002 година, редефинирајќи ја правната класификација на едно од делата 
кои ги има извршено апликантот. Судот утврдил дека апликантот е 
виновен за „поттикнување на извршување кривично дело, вклучувајќи и 
убиство°, а не за „завера за убиство°. Остатокот од пресудата, вклучувајќи 
ја и самата казна, останале непроменети.

II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО

A.   Притвор

49. До 1 јули 2002 година кривичната сфера беше регулирана со Законот за 
кривична постапка на Руската советска федеративна социјалистичка 
република (ЗКПРР).
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50. „Превентивните мерки° или „мерките за обезбедување присуство° 
ја вклучувале и наредбата за ненапуштање на градот или регионот, 
депонирање лична гаранција, кауција или повторно упатување во 
притвор (член 89). Одлуката за одредување притвор за едно лице, може 
да ја донесе обвинителот или судот (членови 11, 89 и 96).

1.  Основи за определување притвор

51. При донесувањето одлука за тоа дали едно обвинето лице ќе биде 
задржано во притвор или не, надлежните власти требале да размислат за 
тоа дали постојат „доволно причини да се верува° дека лицето би се дало 
во бегство за време на истрагата или самиот судски процес дека би го 
попречувало утврдувањето на материјалната вистина или би извршило 
ново кривично дело (член 89). Предвид треба да се земе и сериозноста на 
обвинението, информациите во однос на карактерот на обвинетото лице, 
неговата или нејзината професија, возраст, здравствена состојба, семејна 
положба и други околности (член 91).

52. Пред 14 март 2001 година притвор бил одредуван за лицата обвинети за 
кривични дела кои предвидувале затворска казна од најмалку една година 
или, пак, доколку постоеле „исклучителни околности° во конкретниот 
случај (член 96). На 14 март 2001 година биле извршени измени и 
дополнувања на ЗКПРР, а согласно со истите, притвор може да им се одреди 
на лица обвинети за дела кои предвидуваат затворска казна од најмалку 
две години, на оние лица кои претходно не се појавиле пред судот кога 
тоа било побарано од нив, лица кои немаат постојан престој во Русија или, 
пак, лица чиј идентитет не може да биде потврден. Со измените од 14 март 
2001 година, исто така, била укината одредбата, со која се овозможувало 
на обвинетите да им биде одреден притвор само по една единствена 
основа, односно поради опасната природа на извршеното кривично дело.

2. Временско ограничување на притворот

53. Во ЗКПРР биле предвидени два вида притвор: првиот од нив, „за време 
на истрагата°, односно додека надлежната агенција – полицијата или 
канцеларијата на јавното обвинителство – врши истрага на случајот, а 
вториот, „пред судот° (или „за време на судската постапка°), во фазата на 
судско постапување. Иако меѓу овие два вида притвор не постоеле некои 
физички или практични разлики (притвореникот престојувал во истото 
одделение за притвор), различна била пресметката на временските 
ограничувања.

54. Од датумот кога обвинителот ќе го прати предметот во судечкиот суд, 
притворот на обвинетиот се смета за притвор „пред судот° (или „за време 
на судската постапка°).
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55. Пред 14 март 2001 година во ЗКПРР не било одредено никакво 
временско ограничување на притворот „за време на судската постапка°. 
На 14 март 2001 година, воведен е нов член 239-1, кој предвидувал дека 
времетраењето на притворот „за време на судската постапка°, генерално 
не би требало да биде подолго од шест месеци од датумот кога судот ги 
добил списите на предметот. Меѓутоа, доколку би постоеле докази кои 
покажуваат дека пуштањето на обвинетиот да се брани од слобода би 
можело да биде пречка за целосно, комплетно и објективно разгледување 
на случајот, судот може, по сопствена иницијатива или на барање на 
обвинителот, дополнително да го продолжи притворот, но не подолго од 
дополнителни три месеци. Овие одредби не важеле за лицата обвинети за 
извршени особено сериозно кривични дела.

Б.  Оперативни експерименти

56. Во деловите од Законот за оперативно-истражни активности, од 12 август 
1995 година (број 144-FZ), релевантни за овој случај, е наведено следново:

Дел 6: оперативно-истражни активности

„За време на спроведување на истрагата, дозволена е употребата на следниве 
мерки:

...

9. надзор и следење на поштенските, телеграфски и други комуникации;

10. пресретнување на телефонски разговори;

11. собирање податоци од различни технички средства и канали на 
комуникација;

...

14. оперативни експерименти.

...

 Оперативно-истражните активности, кои вклучуваат надзор и следење 
на поштенските, телеграфски и други комуникации, пресретнување 
телефонски разговори преку (телекомуникациски компании) и собирање 
податоци од различни технички средства и канали на комуникација, мора 
да се спроведуваат, користејќи средства на Сојузната служба за безбедност 
и агенциите во рамки на Министерството за внатрешни работи, во 
согласност со одлуките и спогодбите, потпишани помеѓу агенциите 
вклучени во истите....°
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Дел 8: Услови кои треба да бидат исполнети при вршењето на оперативно-  
истражни активности

 „Оперативно-истражните активности, преку кои се нарушува уставното 
право за приватност на поштенската, телеграфската и друга комуникација, 
која се одвива по пат на жичени врски или поштенски услуги, или за 
приватност на домот, можат да се преземаат по претходно добиена судска 
одлука, во случај кога се добиени информации:

1. За основани сомневања дека е извршено кривично дело или дека делото се 
наоѓа во фаза на извршување, или, пак, дека постои завера за извршување 
кривично дело за кои се води истрага по службена должност;

2. За лица кои коваат завера за извршување, се во фаза на извршување, или, 
пак, веќе извршиле кривично дело, за кое се води истрага по службена 
должност;

...

Оперативни експерименти можат да се вршат само за потребите на 
откривање, спречување, прекинување и истрага на тешки кривични 
дела, или за потребата за идентификација на лицата, кои учествувале во 
нивната подготовка или извршување.

...°

Дел 9: Основи и постапка за одобрување оперативно-истражни активности 
со кои се нарушуваат уставните права на граѓаните

 „Разгледувањето на барањата за преземање мерки со кои се нарушуваат 
уставните права за приватност на кореспонденцијата и поштенската, 
телеграфска и друга комуникација, која се одвива по пат на жичени врски 
или поштенски услуги, или за приватност на домот, ќе биде во надлежност 
на судот, во местото во кое треба да се спроведе бараната мерка, или, пак, 
во местото, во кое се наоѓа субјектот, кој бара примена на мерката. Таквото 
барање мора веднаш да биде разгледано од судија-подинец, а самото 
разгледување на барањето не може да биде одбиено.

...

 Судијата, кој постапува по таквото барање, треба да одлучи дали ќе одобри 
мерки кои вклучуваат нарушување на гореспоменатото уставно право, 
или истите ќе ги одбие, наведувајќи ги причините за таквата одлука.

...°
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Дел 11: Употреба на информациите обезбедени преку оперативно-истражни 
активности

 „Сите информации, собрани како резултат на применетите оперативно-
истражни активности, можат да се користат во подготовката и 
спроведувањето на истрагата и судската постапка.... и да се користат како 
докази во текот на кривичната постапка, во согласност со законските 
одредби, кои го регулираат прашањето на собирање, евалуација и оцена 
на доказите....°

В.  Докази во кривична постапка

57.  Во член 69 од ЗКПРР е предвидено следново:

„Сите докази, обезбедени преку кршење на законот, немаат правна сила и 
истите не можат да бидат искористени, како основа за подигање кривично 
обвинение.°

Законот за кривична постапка на Руската Федерација од 2001 година, со кои 
беше заменет ЗКПРР на Руската советска социјалистичка република од 1 
јули 2002 година, во релевантните свои делови, го предвидува следново:

Член 75: Недопуштени докази

„1. Сите докази, обезбедени преку кршење на одредбите од овој Закон, ќе 
бидат неприфатливи. Неприфатливите докази немаат никаква правна 
сила и не можат да бидат искористени како основа за подигање кривично 
обвинение или, пак, за докажување на кои било (околности, за кои се 
потребни докази во текот на кривичната постапка.

...°

Член 235

„...

5. Доколку судот одлучи да одбие одредени докази, тогаш истите, немаат 
никаква правна сила и врз нив не може да се заснова пресудата или која 
било друга судска одлука и не можат да бидат изведувани или користени, 
за време на судскиот процес.

...°

ПРАВО

I  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, СТАВ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

58. Апликантот се жалел дека неговиот претсудски притвор траел премногу 
долго и дека истиот бил неколкупати продолжуван, без притоа да бидат 
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дадени релевантни и задоволителни причини. Тој се повикал на член 5, 
став 3 од Конвенцијата, во кој е наведено следново:

 „Секое лице, уапсено или притворено, во согласност со одредбите од 
ставот 1(в) од овој член... има право на судење во разумен рок или треба да 
биде пуштено да се брани од слобода. Самото пуштање на слобода, може 
да биде условено со одредени гаранции за обезбедување на присуството 
на обвинетиот.°

59. Владата тврди дека притворот на апликантот не бил премногу долг 
и оти истрагата во неговиот случај траела подолго, поради нејзината 
сложеност и опфат. Таа, исто така, наведува дека, имајќи го предвид 
неговиот карактер, постоел очигледен ризик од евентуално избегнување 
на кривичното гонење, вршење влијание врз сведоците и попречување на 
правдата, што го оправдувало неговиот продолжителен притвор.

60. Апликантот останал при своето тврдење, наведувајќи дека презентираните 
основи за неговиот притвор и неговото неколкукратно продолжување, не 
биле поддржани со никакви причини или фактички информации.

61. Според веќе прифатената судска пракса на Судот, претпоставката согласно 
со член 5, оди секогаш во корист на пуштањето на обвинетиот, да се брани 
од слобода. Како што беше утврдено во предметот Neumeister против 
Австрија (од 17 јуни 1968 година, став 4, серија А, број 8), вториот дел од 
член 5, став 3, на судските власти не им дава можност да бираат, помеѓу 
судењето на обвинетиот во рамки на еден разумен временски рок или 
овозможувањето на обвинетото лице да се брани од слобода, во очекување 
на судскиот процес. Сè до конечната осуда, секое лице мора да се смета за 
невино, а целта на конкретната одредба е да се обезбеди негово пуштање 
на слобода, штом престанат да постојат разумни причини за негов или 
нејзин притвор.

62. Затоа, во одреден случај, непрекинатиот притвор може да биде оправдан 
само доколку постојат специфични индикации дека истиот е потребен, 
поради одбрана на јавните интереси, кои, и покрај пресумпцијата на 
невиност, се поважни од правилото на почитување на личната слобода, 
дефинирано во член 5 од Конвенцијата (покрај другите, погледнете ја и 
пресудата во предметот Kudła против Полска [GC], број 30210/96, став 110 
et seq., ECHR 2000-XI).

63. Најголемата одговорност, прво ја имаат националните судски власти, 
кои се должни да се уверат во секој поединечен случај дека претсудскиот 
притвор на обвинетото лице не го пречекорува разумниот временски 
период. За оваа цел, тие мораат да обрнат должно внимание на начелото за 
пресумција на невиноста, да ги разгледаат сите факти кои одат во прилог 
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или се против постоењето на гореспоменатите барања од јавен интерес, 
кои би го оправдале отстапувањето од правилото, содржано во член 5 и 
истите мораат да ги образложат во своите одлуки, во врска со барањата 
за пуштање на слобода. Во основа, врз основа на образложението дадено 
во ваквите одлуки и на утврдените факти, наведени од апликантот во 
неговите жалби, Судот треба да донесе одлука дали во конкретниот случај 
се работи за повреда на член 5, став 3 (на пример, погледнете ги пресудите 
во предметите Weinsztal против Полска број 43748/98, став 50, од 30 мај 
2006 година и McKay против Обединетото Кралство [GC], број 543/03, став 
43, ECHR 2006-X).

64. Издржаноста на основаното сомнение дека уапсеното лице има извршено 
кривично дело е услов sine qua non за законитоста на притворот, но со текот 
на времето тоа самото по себе повеќе не е доволно и Судот мора да утврди 
дали другите презентирани основи од законските власти и понатаму се 
доволни за оправдување на лишувањето од слобода. Во оние случаи кога 
таквите основи се „релевантни° и „доволни°, Судот мора да биде уверен и 
дека националните власти покажале „должна грижа и внимателност°, при 
спроведувањето на постапката (покрај другите, погледнете ги пресудите 
во предметите Letellier против Франција од 26 јуни 1991 година, став 35, 
серија A број 207 и Yağcı and Sargın против Турција од 8 јуни 1995 година, 
став 50, серија A број 319-A). Во врска со ова, Судот повторува дека товарот 
на докажување за ваквите прашања не треба да биде спротивен, односно 
притвореното лице не треба да биде она кое ќе треба да докажува дека, 
всушност, постојат причини за негово ослободување (погледнете ја 
пресудата во предметот Ilijkov против Бугарија број 33977/96, став 85 од 
26 јули 2001 година).

65. Во врска со конкретниот случај, Судот посочува дека апликантот минал 
една година, осум месеци и петнаесет дена во притвор, пред и за време на 
судскиот процес. Во текот на тој период, судовите разгледувале најмалку 
десет барања, поднесени од апликантот за негово пуштање на слобода, 
а сите тие биле одбиени поради сериозноста на обвинението и можната 
веројатност за негово бегство, попречување на правдата и можно вршење 
притисок врз сведоците. Меѓутоа, освен наведувањето на овие основи, 
судските одлуки не содржеле ништо друго што би можело да послужи 
за дообјаснување на истите, преку соодветни и задоволителни причини. 
Судот, исто така, бележи дека со тек на време образложенијата на судот 
не еволуирале, со цел да дадат одраз на променливата ситуација и да 
проверат дали таквите основи и понатаму се валидни во понапредната 
фаза на постапката. Уште повеќе, од 7 септември 2001 година одлуките за 
продолжување на притворот на апликантот повеќе не содржеле никакви 
временски ограничувања, што во основа значело дека тој ќе остане во 
притвор до крајот на судскиот процес.
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66. Што се однесува до аргументацијата на Владата дека околностите на 
случајот и карактерот на апликантот би требало да бидат доволни 
причини за оправдување на неговиот претсудски притвор, Судот смета 
дека ваквото тврдење, самото по себе, не ги ослободува судовите од 
обврската за наведување на причините за таквиот донесен заклучок, 
особено при нивните одлуки во подоцнежните фази од постапката. Судот 
повторува дека, кога можеби постоеле околности кои би го оправдале 
притворот на едно лице, но истите не се наведени во одлуките донесени 
од домашните судови, Судот нема задача да ги утврдува истите и да го 
зазема местото на националните власти, кои претходно донеле одука во 
врска со притворот на апликантот (погледнете ја пресудата во предметот 
Panchenko против Русија број 45100/98, ставови 99 и 105, од 8 февруари 
2005 година и претходно посочениот предмет Ilijkov, став 86).

67. Токму затоа, Судот утврди дека домашната власт не предочила релевантни 
и задоволителни причини за да се оправда продолжителниот притвор на 
апликантот во очекување на судскиот процес, во времетраење од една 
година, осум месеци и петнаесет дена.

68. Затоа, во конкретниот случај, постои повреда на член 5, став 3 од 
Конвенцијата.

II  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

69. Апликантот се жалел дека тајната операција вклучувала незаконски 
упад во неговиот дом и дека пресретнувањето и снимањето на неговиот 
разговор со лицето В., значело мешање во неговиот приватен живот. Тој 
тврдел дека тука се работи за кршење на член 8 од Конвенцијата, кој гласи:

„1. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, дом 
и кореспонденција.

2. Ниту еден јавен орган не смее да го попречува уживањето на ова право, 
освен доколку истото не е во согласност со законот и неопходно во рамки 
на демократското општество и во интерес на националната безбедност, 
безбедноста на јавноста или економската благосостојба на земјата, за 
потребите на спречување безредија и криминал, заштита на јавното 
здравје или морал, или, пак, за заштита на правата и слободите на другите 
луѓе.°

70. Владата наведува дека тајната операција, а особено пресретнувањето и 
снимањето на разговорот на апликантот со лицето В., биле спроведени во 
согласност со Законот за оперативно-истражни активности. Според нив, 
истото претставувувало „оперативен експеримент° во рамки на значењето 
на Законот. Понатаму тврдат дека за потребите на овој случај не биле 
потребни никакви судски овластувања, затоа што согласно со делот 8 од 
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Законот, таквото овластување било потребно само доколку се работи за 
дејствија на пресретнување комуникации, пренесувани по пат на жичени 
врски или поштенски услуги, кои не биле користени во конкретната 
тајна операција. Тие негираат и дека постои каков било упад во домот на 
апликантот, затоа што „гостинската куќа° не може да се смета за негов 
дом, а без разлика не сè, тој, ионака, доброволно го пуштил лицето В. да 
влезе внатре. Понатаму се наведува дека земајќи ги предвид околностите 
на случајот, тајната операција била нужна, затоа што без снимката од 
разговорот помеѓу апликантот и лицето В., ќе било немозможно да се 
потврди сомнежот дека тој има извршено тешко кривично дело. Владата 
тврди дека преземените мерки за истражување на кривичното дело биле 
пропорционални на сериозноста на делото за кое се работи.

71. Апликантот, пак, го тврди спротивното, односно дека тајната операција 
значела незаконско и неоправдано мешање во неговото право за 
почитување на неговиот приватен живот и дом. Тој тврди дека во 
конкретниов случај се работи за незаконски упад во неговиот дом и го 
оспорил тврдењето на Владата оти тој не се спротивставил на посетата 
од лицето В., затоа што неговата согласност не значела и прифаќање 
на присуство на полициски агент на неговиот имот. Тој дополнително 
тврди и дека снимањето на неговиот разговор со В. значи повреда на 
неговата приватност и затоа за истото било потребно претходно судско 
овластување.

72. Судот бележи дека воопшто не е спорно оти мерките спроведени од 
полицијата, при извршувањето на тајната операција, всушност, значат 
нарушување на правото на апликантот за почитување на неговиот 
приватен живот согласно со член 8, став 1 од Конвенцијата (погледнете 
ги пресудите во предметите Wood против Обединетото Кралство 
број 23414/02, став 29, од 16 номеври 2004 година; М.М. против Холандија, 
број 39339/98, ставови 36-42, од 8 април 2003 година; и А. против Франција 
од 23 ноември 1993 година, серија A број 277-B). Основното прашање е 
дали таквата повреда е оправдана според член 8, став 2, односно дали тоа 
било направено „согласно со законот° и „неопходно во едно демократско 
општество°, за една од потребите наведени во истиот став.

73. Во врска со ова, Судот бележи дека домашните власти имаат презентирано 
два аргументи, во поддршка на ставот дека тајната операција била 
законска. Првостепениот суд утврдил дека немало „упад° или повреда на 
приватноста на апликантот, затоа што тој не се противел на присуството 
на В. на неговиот имот и поради „неприватниот° карактер и намена на 
тој имот. Покрај тоа, обвинителството наведува и дека тајната операција 
била законска, затоа што не вклучувала никакви дејствија кои бараат 
исполнување на специјални законски услови, па затоа може да се заклучи 
дека полицијата дејствувала во рамки на своите законски надлежности и 
овластувања.
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74. Судот бележи дека Законот за оперативно-истражни активности јасно 
се обидува да ја заштити индивидуалната приватност, барајќи судско 
овластување за кои било оперативно-истражни дејствија, кои би можеле 
да значат повреда на истата. Во законот се наведени два вида приватност, 
кои уживаат законска заштита: како прво, приватност на комуникациите 
по жичен пат и поштенски услуги и второ, приватност на домот. Што 
се однесува до втората, според домашните власти, односно според 
Окружниот суд Мешчанскији во Москва, влегувањето на лицето В. во 
„гостинската куќа°, со дозвола и согласност од апликантот не претставува 
упад кој би значел повреда на приватноста на домот на апликантот. Што 
се однесува, пак, до прашањето на приватноста на комуникациите, истата 
е разгледана како посебно прашање во одлуката на обвинителот, со која 
ја отфрлил жалбата на апликантот. Според неговото мислење, разговорот 
помеѓу апликантот и В. се наоѓа надвор од опфатот на заштитата која 
ја нуди Законот, затоа што истиот не вклучувал „комуникација преку 
жица или поштенски услуги°. Истата аргументација била понудена и од 
Владата, според која барањето за судско овластување не се однесувало на 
употребата на радиопредаватели и дека затоа не може да се каже дека со 
тајната операција бил прекршен домашниот закон.

75. Имајќи го предвид гореспоменатото, јасно е дека домашните власти 
не го протолкувале Законот за оперативно-истражни активности како 
средство кое бара претходно судско овластување и во околностите на 
конкретниот случај, затоа што било утврдено дека случајот не е поврзан 
со „домот° на апликантот или, пак, со употребата на комуникации преку 
жица или поштенски услуги, во рамки на значењето на делот 8 од Законот. 
Мерката се сметала како истражна постапка, во рамки на овластувањата и 
надлежноста на истражната власт.

76. Судот повторува дека фразата „во согласност со законот°, не бара 
придржување само кон домашните закони, туку се однесува и на 
квалитетот на таквиот закон, барајќи од истиот да биде компатибилен 
со владеењето на правото. Во контекст на тајното набљудување од 
страна на јавната власт, а во конкретниот случај се работи за полицијата, 
домашниот закон мора да обезбеди заштита од произволни повреди на 
индивидуалните права, согласно со член 8. Уште повеќе, законот мора 
да биде доволно јасен за поединците да можат да добијат адекватно 
разбирање на околностите и условите во кои јавната власт има право да 
примени такви тајни мерки (погледнете ја пресудата во предметот Khan 
против Обединетото Кралство број 35394/97, став 26, ECHR 2000-V).

77. Судот дополнително бележи дека Законот за оперативно-истражни 
активности дозволува извршување на таканаречените „оперативни 
експерименти°, кога се работи за истрага на сериозен криминал. Иако 
во самиот закон не се дефинирани мерките кои би можеле да бидат 
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вклучени во еден таков „експеримент°, според националната власт, во 
руското законодавство не постои систем кои законски би го регулирал 
пресретнувањето или снимањето на приватните комуникации преку 
радиопредавателски уреди. Власта тврди дека постојните прописи во 
однос на телефонското прислушување не се применливи во случајот на 
радиопредавателите и не може да се смета дека истите се однесуваат 
на нив по аналогија. Токму спротивното, тие ја потенцираат разликата 
помеѓу нив, посочувајќи дека за употребата на радиопредаватели не е 
потребно претходно судско овластување, затоа што таквата технологија 
не е опфатена со ниту еден важечки пропис. Затоа, Владата смета дека 
употребата на технологија која не е наведена во делот 8 од Законот за 
оперативно-истражни активности за пресретнување, не подлежи на 
формалните барања и услови предвидени со Законот.

78. Судот постојано потенцира дека кога се работи за пресретнување 
комуникации за потребите на полициските истраги, „текстот на законот 
мора да биде доволно јасен и прецизен, за да обезбеди соодветна 
индикација за граѓаните, во какви околности и во кои услови јавната власт 
може и смее да ги примени ваквите тајни и потенцијално опасни мерки, кои 
обично значат повреда на правото на почитување на приватниот живот и 
кореспонденција° (погледнете ја пресудата во предметот Malone против 
Обединетото Кралство од 2 август 1984 година, став 67, серија A број 82). 
Особено со цел да се обезбеди придржувањето кон условот за „соодветен 
квалитет на законот°, законот, кој дава такви дискрециони права, мора да 
обезбеди и индикација за опфатот на истите, иако деталните постапки 
и услови кои мораат да бидат исполнети не мораат неопходно да бидат 
дел од правилата содржани во самиот материјален закон. Степенот на 
прецизност, кој треба да го исполни „законот° од овој аспект ќе зависи од 
самата сфера која се регулира со истиот. Имајќи предвид дека примената 
во пракса на мерки на тајно набљудување на комуникациите не е предмет 
на контрола и критика од страна на поединците вмешани во овој случај 
или пошироката јавност, би било спротивно на владеењето на правото 
таквите дискрециони права дадени на извршната власт – или на судијата 
– всушност, да не бидат предмет на никакви ограничувања. Следствено, 
законот мора да го пропише опфатот на таквите дискрециони права, 
пренесени на надлежните власти и начинот на кој истите треба да се 
практикуваат на јасен и прецизен начин, така што луѓето ќе имаат 
обезбедено соодветна заштита од евентуални произволни повреди на 
нивните права (помеѓу другите, погледнете ги и пресудите во предметите 
Huvig против Франција од 24 април 1990 година, ставови 29 и 32, серија A 
број 176-B; Amann против Швајцарија [GC], број 27798/95, став 56, ECHR 
2000-II; и Valenzuela Contreras против Шпанија од 30 јули 1998 година, став 
46, Извештаи на пресуди и одлуки 1998-V).
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79. Според мислењето на Судот, овие начела се подеднакво применливи и 
на употребата на радиопредавателски уреди, кои од аспект на нивната 
природа и степенот на наметнување се речиси идентични со телефонското 
прислушување.

80. Во конкретниов случај, на апликантот не му била обезбедена, или, пак, 
имал само минимална заштита во текот на постапката, согласно со која 
било наредено и имплементирано пресретнувањето на неговиот разговор 
со лицето В. Особено, законското дискреционо право на власта да нареди 
такво пресретнување не било подложно на никакви услови, а опфатот 
и начинот на практикување на истото не биле дефинирани, притоа без 
постоење на какви било други специфични мерки на заштита. Земајќи го 
предвид отсуството на специфични прописи со кои би била гарантирана 
одредена заштита, Судот не беше убеден дека како што тоа го тврди 
Владата можноста за апликантот да поведе судска постапка, согласно 
со која „оперативниот експеримент° би се прогласил за незаконски и би 
се одбиле резултатите добиени со истиот, како докази обезбедени на 
незаконски начин, всушност, ги задоволува горенаведените барања и 
услови.

81. Од тоа произлегува дека во отсуство на конкретни и детални прописи, 
употребата на оваа техника на набљудување, како дел од некој „оперативен 
експеримент°, не била придружена со соодветни заштитни мерки, против 
најразлични евентуални злоупотреби. Следствено, истата може да биде 
оценета како своеволна и неконзистентна со барањата и условите за 
законитост на истата.

82. Судот заклучува дека повредата на правото на апликантот за почитување 
на неговиот приватен живот, не била „во согласност со законот°, како што 
тоа е предвидено во член 8, став 2 од Конвенцијата. Имајќи го предвид 
овој заклучок, Судот не е должен да утврдува дали ваквата повреда 
била „неопходна во едно демократско општество°, за една од целите 
наведени во став 2 од член 8. Нема потреба да се разгледува ниту дали 
тајната операција, исто така, значела кршење на правото на апликантот 
за соодветно почитување на неговиот дом.

83. Следствено, во конкретниот случај е сторена повреда на член 8.

III  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

84. Апликантот се жалел дека бил измамен од полицијата и принуден да дава 
самоинкриминирачки изјави, во текот на разговорот со лицето В., а дека 
судот, за време на судскиот процес, ја прифатил како доказ направената 
снимка од истиот разговор. Тој тврди дека тука се работи за повреда на 
член 6, став 1, кој во релевантниот дел го предвидува следново:
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 „При утврдувањето на..... какво било кривично обвинение, секое лице има 
право на правично....судење....од страна на.... трибунал....°

85. Владата тврди дека кривичната постапка против апликантот била 
спроведена на законит начин, притоа целосно почитувајќи ги правата 
на обвинетиот. Се потенцира дека осудата на апликантот е заснована 
врз бројни докази, од кои само еден дел биле обезбедени преку тајната 
операција. Доказите врз кои судот ја засновал својата одлука, вклучувале 
и изјави дадени од повеќе од 40 сведоци, извештаи од вешти лица, како и 
најразлични материјални докази и документација, што обезбедува широка 
и конзистентна основа за утврдување на вината. Владата посочува дека 
апликантот имал целосна можност, во акузаторна постапка, да ги оспори 
доказите обезбедени преку тајната операција и дека тој ја искористил 
таквата можност. 

86. Владата понатаму наведува дека при собирањето и употребата на 
доказите против апликантот, не било прекршено неговото право да се 
брани со молчење, ниту, пак, бил вршен притисок и не била применувана 
сила, со цел да се менува неговата волја или исказ. Се посочува дека во 
времето кога била направена снимката, апликантот не се наоѓал во 
притвор и не бил информиран за истрагата која се водела против него. 
Во разговорот со В., тој постапувал слободно и бил во подеднаква и 
рамноправна положба со лицето со кое го водел разговорот, кој, пак, не 
бил во состојба да изврши каков било притисок врз него. Владата тврди 
дека доказите обезбедени преку тајната операција се сосема доверливи 
и дека не постои никаква основа за отфрлање на снимката или кои било 
други докази, поврзани со истата. Во врска со ова, се посочува дека овој 
случај не треба да се поистоветува со предметот Алан против Обединетото 
Кралство (Allan v. the United Kingdom) (број 48539/99, ECHR 2002-IX), во кој 
тајната операција се одвивала во одделението за притвор, во време кога 
апликантот бил особено чувствителен и ранлив, па затоа Судот таквата 
постапка во конкретниот случај ја оценил како „угнетувачка°.

87. Спротивно на ова, апликантот тврди дека неговата осуда се заснова на 
незаконски обезбедени докази, со непочитување на неговото право да се 
брани со молчење и да не се инкриминира самиот себеси. Според неговото 
тврдење, неговиот разговор со лицето В., претставува скриена форма на 
испрашување, без присуство на каква било процесна заштита. Конечно, 
тој наведува дека снимката од разговорот нема никаква доказна вредност 
и дека истата не ни требало да биде прифатена како доказ, во текот на 
судењето.
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A.  Општо прифатени начела во досегашната судска пракса на Судот

88. Судот повторува дека согласно со член 19 од Конвенцијата, негова 
единствена задача е да се увери дека странките ги имаат испочитувано 
своите обврски преземени со потпишувањето на Конвенцијата. 
Поконкретно, Судот не е надлежен да се занимава  со наводни тврдења 
за погрешно утврдена фактичка состојба или погрешна примена на 
материјалното право од страна на домашните судови, освен во оние случаи 
каде што смета дека таквите грешки вклучуваат и можна повреда на  кое 
било од правата и слободите, кои се загарантирани со Конвенцијата. Иако 
член 6 го гарантира правото на правично судење, тој не дефинира никакви 
правила во врска со прифатливоста на доказите како такви, што во основа 
е прашање кое треба да се регулира во рамки на домашното законодавство 
(погледнете ги пресудите во предметите Schenk против Швајцарија од 
12 јули 1988 година, став 45, серија A број 140; Teixeira de Castro против 
Португалија од 9 јуни 1998 година, став 34, Извештаи 1998-IV; и Jalloh 
против Германија [GC], број 54810/00, ставови 94-96, ECHR 2006-IX).

89. Токму затоа, улогата на Судот не е да одредува, како прашање на начело, 
дали одреден вид докази – на пример, докази обезбедени на незаконит 
начин, од аспект на домашното законодавство – се прифатливи или не, или, 
пак, дали апликантот е виновен за делото или не. Прашањето кое треба 
да добие одговор, е дали постапката во целина, вклучувајќи го и начинот 
на кој биле обезбедени доказите, била правична или не. Тоа вклучува 
испитување на евентуалното постоење на какви било „незаконитости°, 
а кога се работи и за повреда на некое друго право од Конвенцијата, и 
на природата на самата утврдена повреда (покрај другото, погледнете 
ги и пресудите во предметите Khan, претходно посочен, став 34; P.G. and 
J.H против Обединетото Кралство, број 44787/98, став 76, ECHR 2001-IX; 
Heglas против Република Чешка, број 5935/02, ставови 89-92, од 1 март 
2007 година и Allan, веќе посочен претходно, став 42).

90. При утврдувањето на тоа дали постапката во целост била правична или 
не, мора да се погледне и дали биле испочитувани правата на одбраната. 
Особено мора да се провери дали апликантот добил можност да ја оспори 
автентичноста на доказите и да се спротивстави на нивната употреба. 
Дополнително, треба да се земе предвид и квалитетот на доказите и да се 
види дали околностите во кои истите биле обезбедени, можат евентуално 
да предизвикаат одредени сомнежи во однос на нивната доверливост 
или точност. Иако, не значи со сигурност дека ќе се појават проблеми на 
правичност, во ситуациите каде обезбедените докази не се поддржани и 
со дополнителни материјали, може да се забележи дека во оние ситуации 
каде доказите се многу јаки и цврсти и не постои ризик истите да бидат 
недоверливи, потребата од дополнителни докази, како поддршка за 
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првите, е соодветно помала (покрај другите, погледнете ги и пресудите во 
веќе посочените предмети Khan, ставови 35 и 37 и Allan, став 43).

91. Што се однесува особено до испитувањето на природата на утврдената 
повреда на Конвенцијата, Судот посочува дека во претходно посочените 
предмети Кан (ставови 25-28) и П.Г. и Ј.Х. против Обединетото Кралство 
(ставови 37-38), Судот утврдил дека употребата на тајните уреди за 
прислушување претставува кршење на член 8, затоа што употребата на 
таквите уреди нема законска основа во домашното законодавство и дека 
повредата на правата на апликантите, во однос на нивниот приватен 
живот, не е направена „во согласност со законот°. Во секој случај, Судот, 
земајќи ги предвид околностите во овие два случаја, утврдил дека 
прифаќањето на доказите и информациите обезбедени на тој начин, не 
е во конфликт со барањата и условите за правичност, загарантирани со 
член 6, став 1.

92. Што се однесува до привилегијата против самоинкриминирање или, 
пак, правото за одбрана со молчење, Судот повторува дека тоа се 
општо прифатени меѓународни стандарди, кои се клучен дел од секоја 
правична постапка. Нивната цел е за обвинетото лице да обезбедат 
заштита од несоодветна присилба од власта и на тој начин да се избегне 
евентуално неисполнување на правдата и да се задоволат целите на член 
6 (погледнете ја пресудата во предметот John Murray против Обединетото 
Кралство од 8 февруари 1996 година, став 45, Извештаи 1996-I). Правото 
против самоинкриминација во основа значи почитување на желбата 
на обвинетото лице да се брани со молчење и претпоставува дека 
обвинителството, во еден кривичен предмет, се обидува да ја докаже 
вината на обвинетиот, без притоа да се користи со докази кои биле 
обезбедени со методи на принуда или угнетување, притоа не почитувајќи 
ја волјата на обвинетото лице (погледнете ги пресудите во предметите 
Saunders против Обединетото Кралство од 17 декември 1996 година, 
ставови 68-69, Извештаи 1996-VI; Allan, веќе посочен претходно, став 
44; Jalloh, посочен погоре, ставови 94-117; и О’Halloran and Francis против 
Обединетото Кралство [GC], броеви 15809/02 и 25624/02, ставови 53-63, 
ECHR 2007-...). Со цел, да провери дали во постапката не е испочитувана 
самата суштина на привилегијата против самоинкриминација, Судот мора 
да ја испита природата и степенот на принудата, постоењето на каква било 
заштита, во рамки на постапките, како и начинот на кој се искористени 
материјалите, кои евентуално биле обезбедени на тој начин (погледнете 
ги, на пример, пресудите во предметите Heaney and McGuinness против 
Ирска број 34720/97, ставови 54-55, ECHR 2000-XII, и J.B против Швајцарија 
број 31827/96, ECHR 2001-III).

93. Генералните барања за правичност, содржани во член 6, се применливи 
за сите кривични постапки, без разлика на видот на извршеното 
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кривично дело. Јавниот интерес не може да биде оправдување на 
мерките кои ја негираат самата суштина на одбранбените права на 
апликантот, вклучувајќи ја и привилегијата против самоинкриминација, 
загарантирана со член 6 од Конвенцијата (погледнете ја mutatis mutandis 
претходно посочената пресуда во предметот Heaney and McGuinness, 
ставови 57-58).

Б.  Примена на споменатите начела во конкретниот случај

94. Судот посочува дека кога за време на судењето апликантот ги оспорувал 
материјалите обезбедени преку „оперативниот експеримент°, тој 
презентирал два аргументи. Прво, тој тврдел дека обезбедените докази 
преку тајната операција, а особено снимката од неговиот разговор со 
лицето В., биле неповерливи и истите можеле да се протолкуваат и на 
поразличен начин, од оној на кој тоа го сториле домашните судови. Второ, 
тој тврдел дека употребата на таквите докази, всушност, е спротивна на 
привилегијата против самоинкриминација и неговото право да се брани 
со молчење.

95. Што се однесува до првата точка, Судот повторува дека секогаш кога е 
во прашање доверливоста на доказите, тогаш постоењето на правични 
постапки за испитување на прифатливоста на доказите добива уште 
повеќе на значење (погледнете го претходно посочениот предмет Алан, 
став 47). Во конкретниот случај, апликантот бил во можност да ја оспори 
тајната операција, како и секој поединечен доказ обезбеден преку истата, 
во рамки на акузаторна постапка пред првостепениот суд, како и во 
жалбената постапка. Основите за таквото оспорување биле во наводната 
незаконитост и итрината, со која биле обезбедени доказите, како и 
наводното погрешно толкување и разбирање на снимениот разговор на 
трака. Сите овие поенти биле разгледувани од судовите и одбиени, со 
добро образложени одлуки. Судот бележи дека апликантот не се жалел во 
врска со постапката, согласно со која судовите дошле до нивната одлука, 
во однос на прифатливоста на доказите.

96. Судот дополнително напоменува дека оспорената снимка, заедно со 
материјалните докази обезбедени преку тајната операција, не била 
единствениот доказ на кој се потпирал домашниот суд, како основа 
за осудителната пресуда за апликантот. Всушност, клучниот доказ за 
обвинителството била првичната изјава дадена од В., кој пријавил на ССБ 
дека апликантот му наредил да го убие лицето С., а подоцна го предал и 
пиштолот кој му бил даден за таа цел (погледнете го ставот 10 погоре 
во текстот). Оваа изјава, која била главна причина за покренување на 
истрагата, лицето В. ја дало пред и независно од тајната операција, во 
својство на приватно лице, а не во својство на полициски информатор. 
Уште повеќе, тој ги повторил неговите инкриминирачки изјави и за 
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време на подоцнежното испрашување и тоа во неколку наврати, како и за 
време на неговото соочување со апликантот, во текот на преткривичната 
постапка.

97. Иако, сосема е точно дека В. не бил вкрстено испитуван за време на 
судскиот процес, истото, како недостаток не може да им се препише на 
властите, кои ги презеле сите неопходни чекори за да ја утврдат неговата 
локација и да се уверат дека тој ќе биде присутен на судењето, притоа 
дури барајќи помош и од Интерпол. Судечкиот суд детално ги разгледал 
околностите, поврзани со повлекувањето на инкриминирачките изјави 
дадени од лицето В. и дошол до разумен заклучок дека порекнувањето 
од негова страна не заслужува висок степен на доверба. Дополнително, 
апликантот добил можност да му поставува прашања на В. во врска со 
содржината на неговите инкриминирачки изјави, кога тие меѓусебно се 
соочиле, за време на испитувањето на 10 октомври 2000 година. Треба 
да се даде одредена важност и на фактот дека адвокатот на апликантот 
веднаш се согласил изјавите дадени од страна на лицето В. пред судењето, 
да бидат прочитани на глас во судницата. Конечно, инкриминирачките 
изјави, дадени од лицето В. биле потврдени и преку други дополнителни 
посредни докази, особено преку бројни сведочења на сведоци, кои го 
потврдиле постоењето на конфликт на интереси, помеѓу апликантот и 
лицето С.

98. Имајќи го предвид гореспоменатото, Судот прифаќа дека доказите 
обезбедени преку тајната операција не ја претставувале единствената 
основа за осудата на апликантот, а истите биле потврдени и преку други 
убедливи докази. За време на постапката, Судот не виде ништо што би 
можело да го поддржи заклучокот дека не биле соодветно испочитувани 
правата на одбрана на апликантот, од аспект на изведените докази, или, 
пак, дека нивната оцена од страна на домашните судови била произволна.

99. Останува Судот да испита дали тајната операција и употребата на 
доказите обезбедени преку истата, претставуваат кршење на правото 
на апликантот против самоинкриминација и одбрана со молчење. 
Апликантот тврди дека полицијата ги пречекорила границите на 
дозволено однесување, со тоа што извршила тајно снимање на неговиот 
разговор со лицето В., кој постапувал по нивни упатства. Тој тврдел дека 
неговата осуда била резултат на итрина и изговори, кои никако не можат 
да бидат компатибилни со концептот на правично судење.

100. Судот неодамна разгледуваше слични наводи во предметот Heglas, кој 
беше посочен претходно. Во тој случај, апликантот го признал своето 
учество во кражбата, во текот на еден разговор кој го водел со лице што 
било опремено од полицијата со уред за прислушување, сокриен под 
неговите алишта. Судот ја одбил жалбата на апликантот според член 6 од 
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Конвенцијата, во врска со употребата на самата снимка, наведувајќи дека 
тој извлекол целосна полза од расположивата акузаторна постапка дека 
неговата осудителна пресуда, исто така, се засновала и на други докази, 
а не само на оспорената снимка и дека таквата мерка била насочена кон 
откривање на тешки кривични дела и затоа истата задоволува многу 
важен јавен интерес. Апликантот, пред да биде направена снимката, не 
бил официјално испрашуван или, пак, обвинет за кривичното дело.

101. Околностите на тајната операција извршена во случајот Heglas, во основа 
е поразлична од онаа во претходно посочениот предмет Allan, каде била 
утврдена повреда на член 6. Во вториот предмет, апликантот се наоѓал во 
претсудски притвор и побарал да се брани со молчење, кога истражителите 
се обиделе да го испитаат. Меѓутоа, полицијата го искористила човекот 
кој ја делел истата ќелија со апликантот, искористувајќи ја ранливата 
и чувствителна положба во која тој се наоѓал по долгите периоди на 
испрашување. Судот, потпирајќи се на комбинација од овие фактори, 
оценил дека постапките на власта можат да се оквалификуваат како 
принуда и угнетување и утврдил дека информациите биле обезбедени со 
непочитување на волјата на апликантот.

102. Судот бележи дека во конкретниот случај апликантот не бил под никаков 
притисок и не морал да го прими лицето В. во својата „гостинска куќа°, 
да разговара со него или, пак, да дава какви било конкретни коментари, 
во однос на работите за кои му зборувал В.. За разлика од апликантот 
во претходно споменатиот случај Allan, апликантот не бил во притвор, 
туку се наоѓал на слобода на сопствениот имот каде што имал сопствено 
обезбедување и друг персонал. Природата на неговиот однос со лицето В. – 
потчинетост на вториот во однос на апликантот – за него не наметнувала 
некаква посебна форма или начин на однесување. Со други зборови, 
апликантот имал целосна слобода и можел да бира дали ќе се сретне со 
лицето В. и дали ќе разговара со него. Се чини дека кај него постоела волја 
да го продолжи разговорот започнат од страна на лицето В., затоа што 
темата на разговорот била од негов личен интерес. Поради тоа, Судот не 
е убеден дека обезбедувањето докази на тој начин го содржи и елементот 
на принуда или угнетување, за кој во предметот Allan Судот утврдил дека 
претставува повреда на правото на апликантот да се брани со молчење.

103. Судот му дава одредена важност и на фактот дека при давањето на 
нивната оцена, домашните судови не се повикале директно на снимката 
од разговорот на апликантот со лицето В. или, пак, на дијалог-листата 
од истата и не се обидувале да вршат интерпретација на поединечни 
изјави дадени од апликантот, за време на тој разговор. Наместо тоа, тие 
го разгледале извештајот од вештачењето на разговорот, со цел да го 
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оценат неговиот однос со В. и начинот на кој што тој самиот учествувал во 
дијалогот. Уште повеќе, за време на судењето снимката не била третирана 
како јасно дадено признание за вина или потврда на способност за 
лажење, кои се од клучна важност за утврдување на вината; таа имала 
само ограничена улога меѓу сите останати сложени дополнителни докази 
кои биле разгледувани од Судот.

104. По разгледувањето на заштитата поврзана со оцената на прифатливоста 
и доверливоста на доказите во конкретниот случај, природата и степенот 
на наводната принуда, како и начинот и целта за која биле искористени 
материјалите обезбедени преку тајната операција, Судот утврди дека 
постапката во случајот на апликантот, во целина, не била спротивна на 
барањата и условите за правично судење.

105. Оттука следува дека во конкретниот случај не е сторена повреда на член 
6, став 1 од Конвенцијата.

IV  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

106. Член 41 од Конвенцијата го предвидува следново:

 „Доколку Судот утврди дека постои кршење на Конвенцијата или нејзините 
Протоколи и доколку домашното право на Високата страна потписничка, 
овозможува само делумна корекција на состојбите и обештетување, 
тогаш Судот, доколку за тоа има потреба, ќе додели и финансиска отштета 
за оштетениот.°

107. Апликантот бара надоместок за претрпена материјална и нематеријална 
штета, како резултат на наводните повреди на Конвенцијата.

108. Што се однесува до материјалната отштета, апликантот побарува износ 
од 4 059 061,80 руски рубљи (или 119 089,25 евра), како надоместок за 
изгубенета заработувачка, додека се наоѓал во претсудски притвор. Во 
однос на надоместокот за нематеријална штета, апликантот тврди дека 
трпел емоционални болки и намален квалитет на живот и затоа бара 
надоместок, во износ, кој ќе биде одреден од страна на Судот.

109. Владата ги оспорува ваквите барања, како очигледно неосновани. 
Според неа, каков било наод на Судот за евентуална повреда би требало 
да претставува доволна и праведна сатисфакција во конкретниот случај.

110. Судот бележи дека барањето на апликантот за надоместок на 
материјална штета е поврзано со жалбата поради претсудскиот притвор, 
во однос на кој е утврдена повреда на член 5, став 3 (погледнете го 
став 68 погоре во текстот). Судот повторува дека мора да постои јасна 
причинско-последична врска помеѓу отштетата, која ја бара апликантот 
и повредата на Конвенцијата (погледнете ги пресудите во предметите 
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Barberà, Messegué and Jabardo против Шпанија (член 50), од 13 јуни 1994 
година, ставови 16-20, серија A број 285-C и Berktay против Турција, број 
22493/93, став 215, од 1 март 2001 година). Судот не успеа да утврди  каква 
било причинско-последична врска, помеѓу фактот што власта не успеала 
да понуди релевантни и задоволителни причини за продолжителниот 
притвор на апликантот и наводната изгубена заработувачка (погледнете 
ја пресудата во предметот Dzelili против Германија, број 65745/01, ставови 
107-13, од 10 ноември 2005 година).

111. Од друга страна, Судот, сепак, смета дека апликантот има претрпено 
нематеријална штета, која не е доволно искомпензирана преку самиот 
наод за постоење на повреда на Конвенцијата. Земајќи ги предвид 
околностите на случајот и носејќи одлука врз непристрасна и праведна 
основа, Судот му доделува на апликантот надоместок во износ од 1 000 
евра, по овој основ на барањето.

Б.   Трошоци и надоместоци

112. Во постапката пред Судскиот совет, апликантот побарувал 93 246,25 
евра, по основ на судски трошоци и издатоци. За правно застапување пред 
домашните судови, апликантот имал платено износ од 60 691,61 евра 
на г. Padva, кој му бил адвокат на одбраната во кривичната постапка. Тој 
приложил еден цел комплет од сметки, кои биле доказ дека апликантот 
навистина ја има исплатено таа сума на адвокатската канцеларија на г. 
Padva. Во постапката пред Судот, апликантот беше застапуван од г. Krauss 
и г. Ј. Pastille, на кои им има исплатено износ од 69 839,64 евра (32 554,64 
евра за постапката пред редовниот Совет и 37 285 евра за постапката, 
која се водеше пред Големиот судски совет). Во врска со нивните услуги, 
тој приложи фактура на износ од 25 583,70 американски долари, во која 
беа посочени бројот на часови и цената по час искористена како основа, 
зголемена за други различни трошоци. Имало уште две фактури – од г. 
Pastille, на износ од 5000 евра и од една адвокатска канцеларија, „Русановс, 
Роуд, Бас° (Rusanovs, Rode, Buss) во износ од 7 500 евра, кои не содржеле 
никаква спецификација. По јавното заседание и претресот пред Големиот 
судски совет, апликантот го надополнил своето барање за надоместок и 
приложил уште една фактура на износ од 37 285 евра, кој се состоел од 
30 600 евра за адвокатски хонорари, со посочување на бројот на часови 
одработени од секој адвокат и советник и 6 685 евра за патни трошоци.

113. Владата тврди дека сите овие трошоци не биле неопходни и дека 
истите се неразумни од аспект на вкупниот износ. Според нив, бројот на 
адвокати и правни застапници ангажирани на случајот не бил оправдан 
преку околностите или сложеноста на самиот случај. Коментирајќи по 
одделни износи, потенцирано е дека фактурата на г. Padva не содржи 
спецификација на дадените услуги на апликантот, според договорот за 
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обезбедување правни услуги. Владата ги оспорува и цените по час, кои 
биле наплатувани од страна на г. Krauss, г. Pastille и нивните помошници, 
тврдејќи дека истите се неразумни и повисоки од просечните вообичаени 
цени за таквите услуги. Оспорени се и фактурите на износ од 5 000 и 7 500 
евра, наведувајќи дека во отсуство на јасно наведен список на испорачани 
услуги или финансиски извештаи и сметки, не постои доказ дека овие 
трошоци се навистина и направени. Според мислењето на Владата, 
износот од 3 000 евра би бил доволен за да ги задоволи побарувањата по 
оваа точка.

114. Според судската пракса на Судот, апликантот има право на надоместок на 
направените судски трошоци и издатоци, само доколку успее да покаже дека 
тие се навистина направени и биле неопходни и дека се работи за разумен 
износ. Дополнително, судските трошоци можат да бидат надоместени 
само во оној дел кој се однесува на утврдената повреда (погледнете ја, на 
пример, пресудата во предметот I.J.L и други против Обединетото Кралство 
(правична сатисфакција), броеви 29522/95, 30056/96 и 30574/96, став 18, 
од 25 септември 2001 година). Во конкретниот случај, Судот смета дека 
бараниот износ е прекумерен, имајќи предвид дека одреден број на жалби 
и барања од апликантот или биле одбиени како неприфатливи или, пак, не 
резултирале во наод за каква било повреда на Конвенцијата (погледнете 
го предметот Bykov против Русија (одлука), број 4378/02 од 7 септември 
2006 година и ставот 105 погоре во текстот). Уште повеќе, поднесоците 
од апликантот не содржат доволно информации за конкретните услуги 
опфатени во фактурите. Затоа, мислење на Судот е дека износот треба 
да биде значително намален по двете основи. Земајќи ги предвид сите 
релевантни фактори, Судот смета дека е разумно да се додели износ од 
25 000 евра по основ на судски трошоци и издатоци, зголемен за кој било 
соодветен данок, кој би требало да се плати на таа сума.

В.   Камата

115. Судот смета дека применливата камата во овој случај треба да се заснова 
врз стандардната стапка за задолжување на Европската централна банка, 
зголемена за три процентуални поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.  Едногласно одлучи дека во конкретниот случај е прекршен член 5, став 3 
од Конвенцијата;

2.  Едногласно одлучи дека во конкретниот случај е прекршен член 8 од 
Конвенцијата;

3. Со единаесет гласа за и шест против, одлучи дека во конкретниот случај не 
постои повреда на член 6 од Конвенцијата;
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4. Одлучи

(a) (i) со дванаесет гласа за и пет против дека тужената држава во рок од три 
месеци е должна да му исплати на апликантот износ од 1 000 (илјада евра), 
како надоместок за предизвикана нематеријална штета, во националната 
валута на тужената држава, според важечкиот курс на денот на плаќање, 
зголемен за кој било данок, кој законски би требало да се плати на тој 
износ;

(ii) едногласно дека тужената држава во рок од три месеци е должна да му 
исплати на апликантот износ од 25 000 (дваесет и пет илјади евра), како 
надоместок за направените судски трошоци и издатоци, во националната 
валута на тужената држава, според важечкиот курс на денот на плаќање, 
зголемен за кој било данок, кој законски апликантот би требало да го 
плати за тој износ;

(б) едногласно дека по истекот на гореспоменатите три месеци, па сè до 
намирувањето на долгот, ќе се пресметува и ќе се наплати камата на 
горенаведените износи, по стапка еднаква на стапката за задолжување на 
Европската централна банка за време на истиот период, зголемена за три 
процентуални поени.

5.  Едногласно го одби остатокот од жалбата на апликантот, во однос на 
правична сатисфакција.

Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на јавна седница во Зградата на човековите права во 
Стразбур на 10 март 2009 година.

    Jean-Paul Costa,       Michael O’Boyle,
претседател      заменик-секретар
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9. ГОЛЕМ СОВЕТ

MURRAY ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

(Апликација бр. 14310/88)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 28 октомври 1994 година

Во предметот Murray против Обединетото Кралство 1,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи, согласно со член 51 од 
Деловникот на судот A1, како Голем совет составен од следниве судии: 

 г.  R. R , Претседател,
 г.  R. B ,
 г.  F. G ,
 г.  R. M ,
 г.  A. S ,
 г.  S.K. M ,
 г.  I. F ,
 г.  R. P ,
 г.  A.N. L ,
 г.  J.M. M ,
 Сер  John F ,
 г.  A.B. B ,
 г.  M.A. L  R ,
 г.  L. W ,
 г.  G. M  B ,
 г.  J. M ,
 г.  P. J ,
 г.  K. J , и

исто така  г. H. P , Заменик Секретар

1 Деловникот A се однесува на сите случаи упатени до судот пред влегувањето во сила на Протоколот бр. 9 
(П9), а потоа само на случаите што се однесуваат на држави кои не се обврзани да го почитуваат тој протокол 
(П9). Деловникот А соодветствува на Деловникот што влезе во сила на 1 јануари 1983 година, којшто потоа 
беше изменет неколку пати.
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по разгледувањето на предметот зад затворени врати на 23 април и 21 
септември 1994 година,

ја изрече следнава пресуда, која беше донесена на споменатиот датум:

ПОСТАПКА

1.   Предметот беше упатен до судот од страна на Европската комисија за 
човекови права („Комисијата°) на 7 април 1993 година, во рамките на 
тримесечниот рок утврден со член 32, став 1 и член 47 од Конвенцијата. 
Предметот се изроди во тужба (апликација) (бр. 14310/88) против 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска поднесена 
до Комисијата согласно со член 25 на 28 септември 1988 година од страна 
на г-ѓата Маргарет Мјуреј, г. Томас Мјуреј, г. Марк Мјуреј, г-ѓата Алана 
Мјуреј, г-ѓата Михаела Мјуреј и г-ѓата Росина Мјуреј – сите до еден ирски 
државјани.

Барањето на Комисијата се однесуваше на членовите 44 и 48 и на декларацијата 
(изјавата) со која Обединетото Кралство ја признава задолжителната 
надлежност на судот (член 46). Предметот на барањето беше да се добие 
одлука за тоа дали фактите на предметот откриваат повреда од страна 
на засегнатата држава на нејзините обврски кои произлегуваат од член 5, 
ставови 1, 2 и 5, член 8 и член 13  од Конвенцијата.

2. Одговарајќи на истрагата спроведена во согласност со член 33 став 3 (г) од 
Деловникот на судот A, апликантите изјавија дека сакаат да учествуваат 
во постапката и ги именуваа адвокатите кои би ги застапувале (член 
30). Владата на Ирска, откако беше потсетена од секретарот на судот за 
нејзиното право да интервенира (член 48 (б) од Конвенцијата и член 33, 
став 3 (б)), не искажа намера за нешто такво.

3. Советот што требаше да се конституира го сочинуваа следниве членови: 
член по службена должност сер Џон Фриленд, избраниот судија од 
британска националност (член 43 од Конвенцијата)  и г. Р. Рисдал, 
претседател на судот (член 21 став 3 (б)). На 23 април 1993 година, во 
присуство на секретарот, претседателот ги извлече со ждрепка имињата 
на другите седум членови: г. Р. Бернхарт, г. Л.Е. Петити, г. Н. Валтикос, г. Џ.M. 
Моренила, г. M.A. Лопез Роча, г. Л. Вилдхабер и г. Г. Мифсуд Боничи (член 43 
од Конвенцијата и член 21, став 4).

4. Како претседател на Советот (член 21, став 5), г. Рисдал, дејствувајќи 
преку секретарот, ги консултираше агентот (застапникот) на Владата 
на Обединетото Кралство („Владата°), адвокатите на апликантите и 
делегатот на Комисијата околу организацијата на постапката (член 37, 
ставови 1 и 38). Согласно со последователните налози, владиниот поднесок 
беше доставен до секретаријатот на судот на 3 ноември 1993, поднесокот 
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на апликантите на 15 ноември 1993 година, а барањата на апликантите 
за праведно обештетување согласно со член 50  од Конвенцијата беа 
доставени на 23 декември 1993 година и на 18 и 20 јануари 1994 година. Во 
писмо примено на 14 декември 1993 година, секретарот на Комисијата го 
информираше секретарот на судот дека делегатот не сакал да коментира 
написмено во врска со доставените поднесоци.

5. Согласно со одлуката на претседателот, беше одржана јавна расправа 
во Зградата за човекови права во Стразбур на 24 јануари 1994 година. 
Советот претходно одржа подготвителна средба.

Пред судот се појавија:

- за Владата

  г. H. L , помошник правен советник,

  Министерство за надворешни работи и за Комонвелтот, агент,

  г. R. W , QC, адвокат на Нејзиното Височество

  г. J. E , адвокат кој застапува пред суд, бранител;

- за Комисијата

  г. M.P. P , делегат;

- за апликантите

  г. R. W , QC, адвокат на Нејзиното Височество,

  г. S. T , адвокат кој застапува пред суд, бранител;

  г. P. M , адвокат.

Судот ги слушна излагањата на господата Пелонпаа, Веир и Витеруп.

6. По разгледувањето на предметот на 28 јануари 1994, Советот одлучи да ја 
отстапи надлежноста во корист на Големиот совет (член 51, став 1).

7. Големиот совет што требаше да се конституира го сочинуваа следниве 
членови: член по службена должност г. Рисдал, претседател на судот, г. 
Бернхарт, потпретседател на судот и другите членови на Советот кој му 
отстапи јурисдикција на Големиот совет (член 51, став 2 (a) и (б)). На 
28 јануари 1994 година, во присуство на секретарот, претседателот со 
ждрепка ги извлече имињата на десетте дополнителни судии од кои беше 
побарано да го докомплетираат Големиот совет, имено: г. Р. Мекдоналд, г. А. 
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Спилман, г. С.К. Мартенс, г. И. Фоигхел, г. Р. Пеканен, г. A.Н. Луазу, г. A.Б. Бака, г. 
Ј. Макарчик, г. П. Јамбрек и г. К. Јунгверт (член 51, став 2 (в)). Г. Петити, член 
на првичниот Совет, не можеше да учествува во анализата на предметот 
од страна на Големиот совет и беше заменет од г. Ф. Ѓелчуклу во согласност 
со влечената ждрепка согласно со член 51, став 2 (в). Г. Валтикос, исто 
така член на првичниот Совет, беше спречен во една подоцнежна фаза да 
продолжи да учествува во работата на  Големиот совет.

8. Големиот совет одржа состанок посветен на процедурални прашања на 24 
март 1994 година.

Примајќи ги на знаење компатибилните мислења на владиниот агент, на 
делегатот на Комисијата и на апликантите, Големиот совет на 23 април 
1994 година одлучи дека разгледувањето на предметот треба да продолжи 
без продолжување на усната постапка (член 26 од Деловникот на судот).

ФАКТИ

I   ПОСЕБНИ ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

A. Вовед

9. Шесте апликанти се членови на едно исто семејство. Првата апликантка, 
г-ѓата Маргарет Мјуреј, и вториот апликант, г. Томас Мјуреј, се сопружници. 
Преостанатите четворица апликанти се нивните деца, односно нивниот 
син Марк Мјуреј (роден во 1964 година), нивните ќерки близначки Алана 
и Михаела Мјуреј (родени во 1967 година) и најмладата ќерка Росина 
Мјуреј (родена во 1970 година). Во дотичното време во 1982 година, сите 
шест апликанти живееле заедно во иста куќа во Белфаст, Северна Ирска.

10. На 22 јуни 1982 година, двајца браќа на првата апликантка биле осудени 
во Соединетите Американски Држави (САД) за дела поврзани со оружје во 
врска со набавка на оружје за Привремената ирска републиканска армија 
(„Привремена ИРА°). Привремената ИРА е на листата на организации 
забранети со посебното законодавство донесено во Обединетото Кралство 
со цел борба против тероризмот во Северна Ирска (види точка 35 подолу).

Б. Апсењето на првата апликантка

11. На 26 јули 1982 година, некаде околу 6 часот и 30 минути  наутро, капларката 
Д., член на Женскиот кралски армиски корпус, учествувала на армиски 
брифинг на кој ѝ било кажано дека првата апликантка била осомничена 
за вклученост во собирање пари за купување оружје за ИРА во САД, што 
претставува кривично дело согласно со одделот 21 од Законот (одредби 
за вонредни ситуации) од 1978 година на Северна Ирска („Законот од 
1978 година°) и одделот 10 од Законот за спречување тероризам (времени 
одредби) од 1976 година. На капларката ѝ било кажано да отиде до куќата 



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 285

на првата апликантка, да ја лиши од слобода согласно со одделот 14 од 
Законот од 1978 година (види точки 36-38 подолу) и да ја приведе во 
армискиот испитувачки центар во местото Спрингфилг Роуд во Белфаст.

12. Во 7 часот наутро, капларката Д., која била невооружена но во придружба 
на 5 вооружени војници, пристигнала со армиско возило пред домот на 
апликантите. Првата апликантка ја отворила вратата по што тројца од 
машките војници, заедно со капларката Д., влегле во куќата. Капларката 
Д. ја легитимирала првата апликантка и ѝ рекла да се облече. Капларката 
Д. се качила по скалите на горниот кат заедно со првата апликантка. 
Другите апликанти биле разбудени и им било кажано да се соберат во 
дневната соба. Војниците не направиле претрес на содржината на куќата, 
но запишале белешки за внатрешноста (ентериерот) на куќата и одредени 
персонални детали во врска со апликантите. Во околу 7  часот и 30 минути, 
во претсобјето на куќата, капларката Д., со еден од војниците како сведок, 
ѝ рекла на првата апликантка: „Како припадник на вооружените сили 
на нејзиното височество, Ве лишувам од слобода°. Откако беше прашана 
двапати од страна на првата апликантка според кој оддел од законот се 
врши апсењето, капларката Д. одговорила: „Оддел 14.°

В. Испрашување на првата апликантка

13. Првата апликантка потоа била пренесена до армискиот испитувачки 
центар во местото Спрингфилд Роуд во Белфаст. Нејзината придружба 
ја внела во една зграда и ѝ било речено да поседи кратко во една 
мала просторија (кабина). Во 8 часот и 5 минути  била изведена пред 
наредникот Б, кој ѝ поставувал прашања со цел да го пополни делот 1 
од еден стандарден формулар заради евидентирање, меѓу другото, на 
деталите на апсењето, постапката на испитување (скрининг) и личните 
податоци. Првата апликантка одбила да одговори на сите прашања освен 
што го кажала своето име, а одбила и да биде фотографирана. Разговорот 
завршил по 4 минути. Потоа била прегледана од страна на болничар кој 
се обидувал да утврди дали жената боледува од одредени болести, но таа 
повторно одбила да соработува и не одговорила на ниту едно од неговите 
прашања.

14. Во 8  часот и 20 минути  била одведена во соба за извршување  информативни 
разговори и била испрашувана од страна на војник во цивилна облека во 
присуство на капларката Д. Била прашана, меѓу другото, за нејзините браќа 
и нејзините контакти со нив, но таа и понатаму одбивала да одговара на 
прашањата. По извршениот  разговор, кој завршил во 9 часот и 35 минути, 
апликантката била вратена во приемниот дел од зградата и повторно 
однесена кај болничарот кој ја прашал дали има какви било поплаки. Таа 
не одговорила на ова прашање.



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА286

 Во одреден момент за време на нејзиниот престој во армискиот центар, 
таа била фотографирана без нејзино знаење или согласност. Нејзината 
фотографија и личните податоци за неа, нејзиното семејство и нејзиниот 
дом биле внесени во службените евиденции.

 Апликантката била пуштена да си оди во 9 часот и 45 минути  без да биде 
поднесено обвинение против неа.

15. Во стандардниот евиденциски образец, наречен „скрининг формулар°, 
биле евидентирани името и презимето на првата апликантка, адресата, 
националноста, брачната состојба и состојбата со поседување или закуп 
на станбен простор, хронолошките детали околу нејзиното апсење, 
имињата на инволвираниот армиски персонал, имињата на другите 
апликанти и нивната поврзаност со неа, нејзиниот физички изглед 
и однос кон разговорот. Во графата „Дополнителни информации° за 
уапсената, стои (врз основа на известувањето добиено од војникот кој 
го извршил апсењето)°: „Лицето е сестра на К... М... кој бил уапсен во САД. 
Беше испрашана за оваа работа.° Во графата „Дело за кое се сомничи° не 
било ништо евидентирано. Во образецот исто така било нотирано дека 
апликантката одбивала да одговара на прашањата и дека од разговорот 
не биле извлечени никакви информации.

Г. Постапка пред првостепениот суд надлежен за граѓански спорови (во 
Обединетото Кралство)

16. Околу 18 месеци подоцна, на 9 февруари 1984 година, првата апликантка 
поднела тужба против Министерството за одбрана за несоодветно 
ограничување на слободата и други прекршоци.

17. Во оваа постапка, еден од главните наводи изнесени од првата апликантка 
беше дека нејзиното лишување од слобода и притвор биле извршени 
незаконски и заради несоодветна цел. Нејзините наводи беа резимирани 
во мислењето на Џ. Мјуреј изнесено на 25 октомври 1985 година:

 „Адвокатот на приватната тужителка изнесе серија напади врз законитоста 
на апсењето и приведувањето на неговата клиентка, кои според својот 
опсег варираа од многу широки до многу тесни. Во првата група напади 
беше, на пример, нападот во кој се наведува дека користењето на одделот 
14 од Законот од 1978 година во овој случај било пример на тоа што тие 
го нарекуваат „институционализирана форма на незаконито испитување° 
од страна на воените власти, со намера да се добие она што адвокатот 
го формулираше како „ситни сознанија° од тужителката, и без (а) какво 
било автентично сомнение кај овие власти дека таа извршила кривично 
дело, или (б) каква било автентична намера кај нив да ја испрашуваат за 
кривично дело што наводно го извршила.°
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18. Како поддршка на овие свои аргументи, адвокатот на првата апликантка 
не само што ја повикал и ја испитал самата апликантка, туку извршил 
и опсежно вкрстено испитување на двата сведока повикани во име на 
обвинетите – капларката Д. и наредникот Б.

19. Исказот на првата апликантка е евидентиран во белешката изготвена од 
страна на судечкиот судија, со тоа што не постои писмен запис (транскрипт) 
од првиот ден од судењето како резултат на технички проблем со опремата 
за снимање. Првата апликантка објаснила колку условите на нејзиното 
лишување од слобода и приведување биле стресни за неа. Таа била гневна, 
но не употребувала пресилни зборови. Таа изјавила дека за време на 
престојот во армискиот центар одбила да биде фотографирана, да биде 
прегледана од страна на болничарот, да потпише какви било документи 
и да одговара на прашањата поставени од наредникот Б, болничарот 
или испитувачот, освен што го кажала своето име и презиме. Таа јасно 
ставила до знаење дека нема да одговара на прашања. Таа изнела наводи 
дека наредникот Б. ѝ кажал токму со овие зборови дека Армијата знаела 
дека таа нема извршено никакво кривично дело, но дека нејзиното досие 
било изгубено и дека Армијата сакала истото да го ажурира. Таа, исто така, 
изјавила дека била испрашувана за нејзините браќа во САД, за тоа каде 
живеат и за нејзините контакти со нив, но не и за набавката на оружје за 
Привремената ИРА или за некакво друго незаконско дело. Таа потврди 
дека била во контакт со нејзините браќа и дека била во САД, вклучително и 
истата таа година (1985). Таа изнела свое уверување дека Армијата сакала 
да добие информации за нејзините браќа. При заминување од центарот, 
таа им рекла на службените лица дека ќе се видат на суд.

20. Како што произлегува од транскриптот на нејзиниот исказ, капларката 
Д. прво се осврнала на армискиот брифинг на кој присуствувала утрото 
кога се случило апсењето. Таа додала дека на брифингот ѝ било кажано 
името и адресата на првата апликантка и основот според кој се бара за 
информативен разговор, имено сомневањето дека е вклучена во собирање 
пари за купување оружје од Америка. Таа изјавила дека „брифингот беше 
причина да ми се родат сомневања, а поверував дека г-ѓата Мјуреј е 
осомничена за собирање пари заради купување оружје°.

 На вкрстениот распит, капларката Д. изјавила дека целта на лишувањето 
од слобода и притворот согласно со одделот 14 од Законот од 1978 година 
не била да се соберат сознанија, туку да се изврши распит на осомничено 
лице за одредено незаконско дело. Таа изјавила дека нејзиниот сомнеж 
во првата апликантка бил формиран врз основа на сè што ѝ било 
кажано на брифингот и што го прочитала во документ кој тогаш ѝ бил 
доставен. Капларката Д. изјавила и дека немало да го изврши апсењето 
доколку не ѝ биле кажани причините зошто од неа се очекува да го уапси 
лицето. Прашана за истото неколкупати, капларката Д. изјавила дека на 
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брифингот била информирана, како и дека самата формирала сомнеж 
за тоа, дека апликантката учествувала во собирање пари за набавка на 
оружје од Америка.

21. На капларката Д. ѝ биле поставени и дополнителни прашања во врска со 
распитот на првата апликантка во местото Спрингфилд Роуд. Капларката 
изјавила дека се сеќава дека испитувачот ѝ поставувал прашања на 
апликантката и дека таа одбила да одговори на нив. Таа исто така се сеќава 
дека испитувачот поставил уште неколку прашања кога се вратил во 
просторијата откако истата ја имал напуштено, но дека не може да се сети 
за какви прашања се работело. Бранителот се навратил на прашањето 
на информативниот разговор со апликантката кон крајот на неговото 
испитување на капларката Д. на следниов начин:

Прашање: „...Сега се навраќам за момент на времето кое би можел да го 
наречам информативен разговор, значи на времето кога тројцата бевте 
во просторијата, како и на двете прилики за кои рековте дека морала да 
излезе, односно кога сте ја одвеле до тоалет на нејзино барање. Зарем не 
се сеќавате на ниедно од прашањата што беа поставени?°

 Одговор: „Не се сеќавам на прашањата во смисла на тоа како истите гласеа. 
Имаше прашање во врска со пари. Прашање во врска со Америка.°

 Адвокатот на првата апликантка не продолжил со вкрстеното испитување 
на сведокот по ваквиот одговор.

22. Наредникот Б. бил подложен на директно и на вкрстено испитување во 
врска со пополнувањето од негова страна на делот 1 од стандардниот 
евиденциски образец додека биле во приемниот дел од зградата. Тој 
изјавил дека првата апликантка го кажала своето име, но одбила да ја 
каже адресата, датумот на раѓање или која било друга информација. 
Тој експлицитно ги демантираше наводите изнесени од апликантката 
дека тој ѝ кажал оти знае дека таа не е криминалец и оти тој само сакал 
да го ажурира нејзиното досие кое било изгубено. Тој извел докази 
дека информациите евидентирани во 1980 година при едно претходно 
апсење на првата апликантка не биле изгубени, затоа што истите биле 
искористени за пополнување на графите на првата страница од образецот 
откако апликантката одбила да одговара на прашањата.

 При вкрстеното испитување, наредникот Б. не се согласил дека главна цел 
на распитот на лице лишено од слобода според одделот 14 од Законот од 
1978 година е да се добијат општи информации за потеклото, семејството 
и соработниците на уапсеното лице. Тој додал дека лица се апсат и се 
приведуваат само доколку постои сомневање против нив за вклученост 
во извршување кривични дела.
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23. Прашањето на информативниот разговор со првата апликантка беше 
конкретно спомнато и во завршното обраќање на бранителот, од кое 
следниве извадоци се само делумно евидентирани во транскриптот: 

 „г. КЕМПБЕЛ: Ваша лордовска екселенцијо ... вие ги имате основите по кои 
офицерката задолжена за апсење извршува... (не се слуша)... таа потоа дава 
исказ и е присутна за целото времетраење на информативниот разговор ... 
сега зборувам за разговорот на самиот крај.

СУДИЈАТА: На масата?

 г. КЕМПБЕЛ: На масата, и рече дека во текот на тој разговор биле спомнати 
пари и оружје, јас не можам ... да се колебам да го употребам (не се слуша)... 
сега тоа е една работа. Другата работа е ова, дека се работи за госпоѓа 
која по сопствено признание не одговорила на ниедно од прашањата. 
Таа се согласила за време на вкрстениот распит дека таков бил став на 
апликантката, па може да се заклучи дека разговор се извршува со некого 
кој не е подготвен да одговара на прашања, но и покрај тоа прашањата ѝ 
се поставуваат за работи за кои е уапсена.

 СУДИЈАТА: Дали поентата ви е дека поради нејзиното прилично цврсто 
одбивање да одговара на прашања би рекле дека никогаш немало истрајна 
проверка на нејзиното собирање пари?

 г. КЕМПБЕЛ: Не лорде, затоа што таа ... како што и самата кажа таа нема да 
одговара на прашања.°

24. Во своето мислење од 25 октомври 1985 година, Џ. Мјуреј направи 
детална анализа на исказите на капларката Д. и наредникот Б., од една 
страна, и на првата апликантка, од друга. Џ. Мјуреј „не би можел да го 
прифати исказот на првата апликантка° дека наредникот Б. ѝ кажал 
дека таа не е осомничена за никакво незаконско дело и дека тој само го 
ажурирал нејзиното досие. Тој на сличен начин го отфрлил тврдењето 
на апликантката дека капларката Д. во ниту еден момент искрено не 
се сомневала во неа дека извршила незаконско дело. Во светлината на 
исказот на капларката Д., која беше опишана како „очигледно чесен 
сведок °, судијата бил „прилично задоволен што врз основа на брифингот 
во Мусгрејв Парк таа искрено се посомневала во првата апликантка дека 
учествувала во незаконското дело на собирање пари за оружје во Северна 
Ирска°.

25. Џ. Мјуреј, исто така, го отфрлил тврдењето на првата апликантка дека 
одделот 14 од Законот од 1978 година бил искористен за испитување 
(скрининг) на лице со цел добивање ситни сознанија: тој ги прифатил 
исказите на капларката Д. и наредникот Б., кои биле подложени на 
вкрстено испитување дека целта на апсењето и притворот на апликантката 
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согласно со спомнатиот оддел од законот била утврдување на фактите во 
врска со делото за кое апликантката била осомничена.

 Џ. Мјуреј, исто така, изразил верба на исказот на капларката Д. дека 
имало прашања кои се однесуваат на работите за кои била осомничена 
апликантката. Тој изјавил:

 „Што се однесува до испитувачот, тужителката прифатила дека тој бил 
заинтересиран за активностите на нејзините браќа кои кратко време 
пред датумот на информативниот разговор биле осудени во САД за дела 
поврзани со оружје во врска со Привремената ИРА, но првата апликантка, 
која се чини дека сосема добро ги познавала своите права, решила да 
не соработува со воените лица во армискиот центар. Таа решила да не 
одговори на ниедно од нивните прашања, па затоа во една таква ситуација, 
и со оглед на краткиот притворски период што е дозволен со спомнатиот 
оддел од законот, малку е тоа што испитувачот или кој било од другите 
вработени во центарот можеле да го направат за да ги проверат нивните 
сомнежи.°

26. Џ. Мјуреј на сличен начин го отфрлил аргументот на првата апликантка 
дека нејзиното фотографирање дало повод за покренување судска 
постапка. Неговото разбирање на правото оди по линија на тоа дека само 
фотографирањето на едно лице, па макар било и против неговата волја, 
без притоа физички да му се наштети или да се оцрни лицето, не било 
незаконски.

27. Од тие причини, тужбата на првата апликантка до првостепениот суд 
надлежен за граѓански спорови била отфрлена.

Д. Постапка пред Апелациониот суд

28. По отфрлањето на тужбата, првата апликантка поднела жалба до 
Апелациониот суд. Таа повторно ја оспорила законитоста на нејзиното 
лишување од слобода врз следниве основи, меѓу другото:

 „(1) дека офицерката задолжена за апсење го немала, или не постојат 
доволно докази дека го имала, потребниот сомнеж; (2) дека таа немала 
доволно детално знаење или разбирање на она што било изнесено како 
наводи против тужителката за да извлече заклучок дека се работи за 
извршено дело за кое е оправдан чинот на апсење °.

 Во својата пресуда од 20 февруари 1987 година, Апелациониот суд 
едногласно ги отфрлил и двете основи. При изрекувањето на пресудата, 
Л.Џ. Гибсон навел:

 „Судечкиот судија заклучил, а неговиот заклучок бил оправдан со 
изобилството докази, дека капларката Д. искрено се посомневала во 
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тужителката дека учествувала во незаконското дело собирање пари во 
Северна Ирска за купување оружје во Америка кое би го користело една 
забранета организација.°

Конкретно во однос на вториот основ, Гибсон забележал:

 „Сомнежот е нешто што е помалку од доказ и може да постои без докази, 
но мора да биде поткрепен со некаква причина.°

29. Апелациониот суд едногласно ја отфрлил жалбата на првата апликантка 
дека целта на нејзиното лишување од слобода и притвор, како и целта на 
нејзиното испрашување била „риболовна° експедиција која нема врска 
со работите за кои е осомничена и која има за цел прибавување ситни 
сознанија за апликантката и другите. Во отфрлањето на оваа жалба, 
Апелациониот суд ги зел предвид доказите што биле обезбедени на двете 
страни:

 „Капларката Д., која била присутна за време на информативниот разговор, 
многу малку се сеќаваше на текот на прашањата. Единствениот друг 
сведок во врска со водењето на овој информативен разговор била првата 
апликантка. Нејзиниот опис на настанот исто така е нецелосен, иако во 
нешто повеќе детали. Она што е јасно и од двата сведока е дека првата 
апликантка била намерно некооперативна и дека одбила да одговори на 
најголем дел од прашањата. Она што е сигурно е дека била прашана за 
нејзините браќа ... кои претходниот месец биле осудени за дела поврзани 
со купувањето огнено оружје во САД за ИРА (за што биле осудени на 
затворски казни од 2 и 3 години). Јасно е дека токму во врска со една таква 
набавка на оружје првата апликантка била осомничена за собирање на 
потребните пари, со оглед дека изјавила оти испитувачот ја прашал дали е 
во контакт со нејзините браќа. Оттаму, нема сомневање дека испитувачот 
направил обид да дознае нешто повеќе околу предметот на сомнежот 
којшто бил повод за нејзиното лишување од слобода, но не успеал да 
направи никаков напредок.°

30. Жалбата на првата апликантка до Апелациониот суд се осврнала и на 
одредени сродни прашања, како, на пример, законитоста на претресот на 
домот на апликантите, за што Апелациониот суд нашол доволна основа во 
одделот 14(3) од Законот од 1978 година (види точки 36 и 38(г) подолу). 
Апелациониот суд истакнал дека имплицитното овластување дадено 
на Армијата согласно со одделот 14 вклучуваше и право да се испраша 
приведено лице и, како практична неопходност, право да се евидентираат 
лични особености и детали во врска со лишувањето од слобода и 
притворот. Судот понатаму нашол дека стандардниот евиденциски 
образец познат како „скрининг формулар° не содржел информации кои не 
би биле релевантни за разрешување на сомнежот.
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 Што се однесува до жалбата на апликантката дека била фотографирана 
без да знае, Апелациониот суд се произнел вака:

 „Чинот на фотографирање не инволвираше ништо што би имало 
карактер на физички напад. Дали еден таков чин би претставувал 
напад на приватноста така што да може да се поднесе тужба за тоа во 
САД е ирелевантно, затоа што првата апликантка би можела да добие 
обештетување само доколку ваквиот чин претставува прекршок кој 
потпаѓа под една од признатите гранки на правото на соодветната тема. 
Согласно со обичајното право, не постои правен лек доколку некој некого 
фотографира против неговата волја. Адвокатот на првата апликантка 
се повикал на одделот 11(4) од Законот од 1978 година ...  Оваа одредба 
ја овластува Полицијата да нареди [покрај фотографирањето] и земање 
отпечатоци од прсти без да има потреба од подигнување обвинение 
против засегнатото лице и од поднесување барање за издавање налог 
од страна на судија за прекршоци согласно со член 61 од Законот за 
судовите за прекршоци (Северна Ирска) од 1981 година, кој не содржи 
споредбени одредби во врска со фотографирањето. Земањето отпечатоци 
од прсти на друг начин различен од начинот со согласност мора да 
вклучува напад и јас сум задоволен што одделот 11(4) е донесен не за да 
се легализира фотографирањето без согласност, туку за да се легализира 
фотографирањето или земањето отпечатоци од прсти во околности каде 
инаку би имало незаконски напад. Тоа не ја вклучува импликацијата дека 
фотографирањето без насилство и без согласност е нешто што подлежи 
на поднесување судска тужба.°

Ѓ. Постапка пред Горниот дом на Парламентот (Дом на лордовите)

31. На првата апликантка ѝ беше дадена дозвола од страна на Апелациониот 
суд да се жали до Горниот дом на Парламентот. Оваа жалба беше одбиена 
на 25 мај 1988 година (Мјуреј против Министерството за одбрана, [1988] 
Седмични извештаи од областа на правото 692).

32. Во Горниот дом на Парламентот, апликантката не ги изнесе наводите дека 
не била лишена од слобода врз основа на вистинско и искрено сомневање 
дека извршила незаконско дело.

 Сепак, таа ја изнела жалбата, претходно изнесена пред Апелациониот суд, 
дека со оглед на тоа дека законски била лишена од слобода дури во 7 часот 
и 30 минути  утрото, таа била незаконски држена во притвор помеѓу 7  и 7  
часот и 30 минути. Горниот дом на Парламентот изнел став дека едно лице 
е лишено од слобода од моментот кога бива подложено на ограничување 
и дека согласно со тоа првата апликантка била уапсена од моментот кога 
капларката Д. ја легитимирала при влегувањето во куќата во 7 часот 
наутро. Не прави разлика тоа што формалните зборови на апсење ѝ биле 
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соопштени на апликантката во 7 часот и 30 минути. Во тој поглед, лордот 
Грифитс изјавил (на стр. 698H-699A):

 „Доколку на тужителката ѝ било кажано дека е уапсена во моментот кога 
била легитимирана, тоа не би направило ни најмала разлика во редоследот 
на настаните пред да замине од куќата. Ќе било тотално неразумно да ја 
однеле полуоблечена во армискиот центар, затоа што истиот половина 
час би поминал додека жената се среди од аспект на тоалетата и 
облекувањето. Би било чудно во едни вакви околности, прашањето дали 
жената има простор за поднесување тужба за несоодветно ограничување 
на слободата да зависи од тоа дали зборовите на апсење биле изговорени 
на влегување или на излегување од куќата, кога практичен ефект од 
разликата врз тужителката едноставно не постои.°

 33. Првата апликантка, исто така, навела дека фактот што не ја 
информирале оти е уапсена сè до моментот кога војниците се подготвувале 
да си заминат од куќата го прави  апсењето незаконско. Оваа изјава исто 
така беше отфрлена од страна на Горниот дом на Парламентот. Лордот 
Грифитс изјави вака (на стр. 699H-701A):

 „Една од карактеристиките на мошне ограниченото овластување за 
апсење содржана во одделот 14 од Законот од 1978 година е тоа дека 
припадник на вооружените сили не мора да му го каже на уапсеното 
лице делото за кое се сомничи, затоа што одделот 14(2) експлицитно 
предвидува дека е доволно ако тој/таа каже дека апсењето го врши како 
припадник на вооружените сили на Нејзиното Височество. 

 Капларката Д. го извршила ова апсење во согласност со процедурите 
според кои била обучувана да врши апсење во домашни услови согласно 
со одделот 14. Мене ми изгледа дека оваа процедура е смислена на начин 
што ќе овозможи апсењето да биде извршено со најмал ризик од појава на 
повреди кај инволвираните лица, вклучувајќи ги и војниците и станарите 
во куќата. Кога се вршат апсења на лица под сомнение за поврзаност со 
ИРА, би претставувало замижување пред очигледен факт доколку не се 
сфати постоењето на ризикот од давање насилен отпор на апсењето. 

 Рутината што Армијата ја практикува е да влезе во куќа и да ја пребара 
секоја соба во потрага по домашните. Станарите на куќата ги упатуваат 
сите да се соберат во една соба, а кога лицето по кого дошле војниците 
за да го уапсат ќе биде легитимирано и подготвено за тргнување, се 
изговараат формалните зборови за апсење токму пред да ја напуштат 
куќата. Армијата не врши претрес на куќа за да најде предмети од имот, 
и по мое мислење такво нешто не би било оправдано. Овластувањето 
за претрес се дава „заради апсење на некое лице°, а не за да се бараат 
инкриминирачки докази. Правилно извршување на овластувањето за 
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претрес заради вршење апсење е да се пребара секоја соба за да се види 
дали има и други станари во случај ако има такви лица кои се подготвени 
да му дадат отпор на апсењето. Претресот не може да се ограничи само 
на барање на лицето кое треба да се уапси, односно мора да опфати и 
елементи чија цел е апсењето да помине мирно. Исто така, рутината 
според која од сите станари во куќата се бара да се соберат во една соба 
ја сметам за целосно разумна мерка на претпазливост. Како што објасни 
капларката Д. во својот исказ, оваа процедура се применува затоа што на 
војниците би можело да им биде одвлечено вниманието од други станари 
во куќата кои претрчуваат од една во друга соба, можеби растревожени, 
а можеби и заради создавање тревога и давање отпор на апсењето. Во 
едни такви околности премногу лесно би можело да се случи трагична 
престрелка со млади и во многу случаи релативно неискусни вооружени 
војници кои дејствуваат во услови на огромен притисок. Почитувани 
лордови, вам ви беше кажано дека сопругот и децата на првата 
апликантка или веќе покренале или размислуваат да покренат тужби 
за несоодветно ограничување на слободата, што произлегува од фактот 
дека од нив било побарано да се соберат во дневната соба за кратко пред 
тужителката да биде изведена надвор од куќата. Тој многу краток период 
на ограничување кога од нив било побарано да се соберат во дневната 
соба бил соодветен и неопходен дел од процедурата за извршување на 
мирно апсење на тужителката. Се работело за привремено ограничување 
со многу кратко времетраење кое било наметнато не само за доброто на 
оние кои го извршиле апсењето, туку и заради заштита на станарите на 
куќата, и истото би било во целост недоволно за покренување тужба за 
незаконско ограничување на слободата.

 Ја оценувам како целосно разумна постапката да се остави изговарањето 
на зборовите на апсење за моментот кога страната во постапката требало 
да ја напушти куќата. Доколку зборовите на апсење се изговорат веднаш 
откако ќе се влезе во куќата пред да бидат преземени какви било мерки 
на претпазливост за претрес на куќата и за наоѓање на другите станари, 
ми се чини дека постои реален ризик од подигнување тревога и правење 
обид за давање отпор на апсењето, не само од страна на оние во куќата 
туку и поради барањето помош од лица во непосредното соседство. Кога 
војници се ангажираат да извршат тешка и потенцијално опасна задача 
што се состои од апсење во домашни услови на лице осомничено за дело 
поврзано со ИРА, мислам дека е од суштинска важност тие војници да 
биле обучени за извршување на рутинската постапка која треба да ја 
спроведат. Би било непрактично и по мое мислење и потенцијално опасно 
за оваа работа да му се остави дискреционо право на војникот кој го врши 
апсењето да смисли свои сопствени процедури за извршување на оваа 
непредвидлива војничка функција. Во интерес на сите е апсењето да 
помине мирно и јас сум задоволен што процедурите усвоени од Армијата 
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се практични, разумни и осмислени така што апсењето да се изведе со 
минимална опасност и вознемирување за сите кои се засегнати. Сепак, би 
го додал и следново: доколку осомничениот, од која било причина, одбива 
да го прифати фактот дека е воспоставено ограничување на слободата во 
куќата, тој веднаш треба да биде информиран дека е уапсен.°

34. Пред Горниот дом на Парламентот првата апликантка излезе и со 
тврдење дека нејзиниот притворски период бил подолг од она што е 
разумно потребно за донесување одлука дали да се ослободи или да се 
предаде на полицијата. Во тој поглед, апликантката се пожалила дека 
стандардниот евиденциски образец („скрининг формулар°) претставува 
несоодветна основа за испрашување на осомничен поради тоа што тој 
содржи прашања кои не се директно релевантни за делото за кое се 
сомничи; апликантката, исто така, посочила дека дадените информации 
не покажале дека испрашувањето на апликантката било насочено кон 
работите за кои е осомничена. Овие наводи биле едногласно отфрлени од 
Горниот дом на Парламентот. Лордот Грифитс го кажал следново (на стр. 
703F-704C):

 „Припадникот на вооружените сили кој го извршил распитот помеѓу 8 
часот и 20 минути и 9 часот и 35 минути наутро не бил повикан како сведок 
во име на Министерството за одбрана. Можеби имало издржани причини 
за ваква одлука поврзани со заштитата на тајноста на испрашувачките 
техники и на идентитетот на испитувачот, но како и да е, единствените 
информации за она што се случило на информативниот разговор 
дошле од капларката Д. и од првата апликантка. Беше кажано дека овие 
информации се недоволни за да се утврди дека информативниот разговор 
бил насочен кон обид за испитување на сомнението врз основа на кое била 
уапсена апликантката. Капларката Д. била присутна на тој информативен 
разговор, притоа не обрнувала големо внимание на тоа што се зборувало, 
но изјавила дека се сеќава на прашања во врска со пари кои очигледно биле 
насочени кон делата за кои била осомничена апликантката. Апликантката 
исто така изјавила дека ѝ биле поставени прашања во врска со нејзините 
браќа.
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 Судијата пред себе имал прашалник пополнет од страна на испитувачот. 
... Нема ништо во тој прашалник што Армијата, гледано низ призмата на 
она што е разумно, не би можела да го праша осомничениот, заедно со 
одредени посебни прашања што се соодветни за конкретниот случај ...°

 Заклучокот на судечкиот судија дека на апликантката не ѝ биле поставени 
непотребни или неразумни прашања, како и заклучокот на Апелациониот 
суд дека испитувачот направил обид да го истражи низ разговор со 
апликантката сомнежот кој бил причина за апсењето, но не успеал да 
направи никаков напредок во тој правец, биле оценети како оправдани 
од страна на Горниот дом на Парламентот врз основа на расположивите 
информации.

II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА 

A. Вовед

35. Повеќе од 20 години, населението на Северна Ирска, кое брои околу 1,5 
милиони жители, е жртва на една терористичка кампања. За време на овој 
период илјадници жители на Северна Ирска загинале или биле ранети или 
биле инвалидизирани. Кампањата на теророт се прошири и на остатокот 
од Обединетото Кралство, како и на европското копно.

Законот од 1978 година е дел од посебното законодавство донесено низ 
годините во обид да им се овозможи на безбедносните сили ефективно да 
се справат со заканата од терористичко насилство.

Б. Влегување и претрес; апсење и притвор

36. Првата апликантка беше уапсена согласно со одделот 14 од Законот од 
1978 година, кој тогаш го предвидуваше следново:

„(1) Припадник на вооружените сили на Нејзиното Височество кој е на 
должност може да уапси без налог, и да го држи не повеќе од 4 часа, некого 
кого го сомничи дека извршува, извршил или наскоро ќе изврши некакво 
незаконско дело.

 (2) Лице кое извршува апсење согласно со овој оддел од законот е должен 
да постапува согласно со законските одредби кои бараат од него да го 
наведе основот за апсење доколку каже дека апсењето го извршува како 
припадник на вооружените сили на Нејзиното Височество.

(3) Со цел апсење на лице согласно со овој оддел од законот, припадник на 
вооружените сили на Нејзиното Височество може да влезе и да изврши 
претрес на кои било простории или друго место -

(а) каде се наоѓа тоа лице; или
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(б) каде се сомневаме дека е тоа лице, доколку лицето се сомничи дека е 
терорист или дека има извршено незаконско дело кое вклучува употреба 
или поседување на експлозив, експлозивна супстанција или огнено 
оружје.°

Слична одредба е во сила од 1973 година и истата беше оценета за неопходна 
за справување со терористистички дејства во две независни анализи 
(Извештајот на комисијата на Диплок од 1972 година која препорача едно 
такво овластување, и анализата на комитетот на чело со лордот Гардинер 
од 1974/1975 година).

37. Во 1983 година, сер Џорџ Бејкер, пензиониран висок функционер 
во судството, беше ангажиран од Владата за да го анализира 
функционирањето на Законот од 1978 година, односно да утврди 
дали неговите одредби постигнале вистинска рамнотежа помеѓу 
потребата да се заштитат во максимална можна мера слободите на 
човекот и граѓанинот, од една страна, и потребата да им се обезбедат 
на безбедносните сили и на судовите соодветни овластувања што ќе им 
овозможат да ја заштитат јавноста од актуелна и предвидлива појава на 
терористички дела, од друга. Во извештајот на сер Бејкер, посебен осврт е 
направен на барањето содржано во одделот 14 од Законот од 1978 година 
дека апсењето треба да се заснова на разумно сомневање. Експлицитно 
признавајќи го постоењето на ризикот дека фактите кои го создаваат 
сомневањето би можеле да дојдат од доверлив извор кој не би можел да 
биде откриен во суд во граѓанска постапка за незаконско апсење, сер Џорџ 
Бејкер заклучува дека вклучувањето на барањето за разумност, всушност, 
не би направило никаква разлика во однос на дејствата на војската и затоа 
препорача соодветна измена на Законот од 1978 година. Таа препорака 
беше спроведена во пракса во јуни 1987 година.

38. Опсегот и извршувањето на овластувањата од одделот 14 беа анализирани 
од страна на домашните судови во постапката од актуелниов случај. 
Важечкото право, како што стои во пресудите во оваа постапка, вели 
дека кога е оспорена законитоста на едно апсење или притвор согласно 
со одделот 14 (без оглед дали преку habeas corpus или во постапка за 
обештетување за незаконско апсење или незаконско ограничување на 
слободата), товарот лежи на војската која треба да ги оправда своите 
постапки и дела и, особено, да ги утврди следниве елементи:

(а) сообразност со формалните барања за апсење;

(б) вистинитоста на сомневањето врз кои е засновано апсењето;

(в) дека овластувањата за апсење и притвор не биле користени за несоодветна 
цел како што е прибирањето сознанија;
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(г) дека овластувањето за претрес било искористено само за да се олесни 
чинот на апсење, а не за да се добијат инкриминирачки докази;

(д) дека лицата одговорни за апсење и притвор не го пречекориле времето 
што е здраворазумски потребно за донесување одлука дали да се ослободи 
притвореното лице или истото да ѝ се предаде на полицијата.

В. Фотографија

39. Одделот 11 од Законот од 1978 година, кој се однесува на апсење од страна 
на полицијата, предвидува во став 4:

 „Во случај кога едно лице е уапсено согласно со овој оддел од законот, 
офицер на Кралската полициска служба на Алстер со чин кој не е под чинот 
на главен инспектор може да нареди лицето да биде фотографирано и да 
му бидат земени отпечатоци од прсти и од дланка од страна на полицаец, 
а полицаецот има право да користи онолку разумна доза на сила колку 
што е неопходно за таа цел.°

40. Според општото право на Северна Ирска, како и во англиското право, 
законски е да се фотографира лице без негова согласност под услов да не е 
употребена сила и фотографијата да не биде искористена на начин со кој 
би се оцрнило лицето (види точки 26 и 30 погоре).

 Правилото од обичајното право кое ѝ дава право на Армијата да 
фотографира лица подеднакво обезбедува и законска основа за 
задржување на фотографијата.

Г. Стандарден евиденциски образец

41. Како што беше потврдено, особено од страна на Апелациониот суд 
и Горниот дом на Парламентот во актуелниов случај, стандардниот 
евиденциски образец (познат и како „скрининг формулар°) беше составен 
дел од испитувањето на првата апликантка по нејзиното апсење, а 
законското овластување за евидентирање одредени лични податоци 
за неа во формуларот произлезе од законитоста на нејзиното апсење, 
притвор и испитување согласно со одделот 14 од Законот од 1978 
година (види точка 30, прва потточка, и точка 34 погоре). Имплицитното 
законско овластување што го дава одделот 14 од Законот од 1978 година 
за евидентирање информации за првата апликантка подеднакво обезбеди 
и законска основа за задржување на информациите.

ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА

42. Апликантите поднеле апликација до Комисијата на 28 септември 1988 
година (апликација бр. 14310/88).



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 299

 Првата апликантка се пожалила дека нејзиното апсење и притвор во 
траење од два часа заради распит предизвикало повреда на член 5, ставови 
1 и 2, за што таа немала остварливо право на обештетување гарантирано 
со член 5, став 5, како и дека нејзиното фотографирање и чувањето на 
фотографијата и на лични податоци за неа го повредило нејзиното право 
на почитување на приватниот живот согласно со член 8.

 Преостанатите 5 апликанти изнесоа наводи за повреда на член 5, ставови 1, 
2 и 5 поради тоа што од нив било побарано во траење од половина час да се 
соберат во една соба од куќата додека првата апликантка се подготвувала 
да замине со припадниците на Армијата. Тие понатаму наведуваат дека 
евидентирањето и задржувањето на одредени лични податоци за нив, 
како нивните имиња и поврзаноста со првата апликантка, го повредило 
нивното право на почитување на приватниот живот согласно со член 8.

 Сите 6 апликанти тврделе дека влегувањето во и претресот на нивниот дом 
од страна на Армијата биле спротивни на нивното право на почитување на 
нивниот приватен и семеен живот и на нивниот дом согласно со член 8 од 
Конвенцијата, како и дека, спротивно на член 13 , не постоеле ефективни 
правни лекови во домашното законодавство за нивните претходни жалби 
мотивирани од Конвенцијата.

 Апликантите исто така поднеле жалби согласно со член 3 и член 5, став 3, 
кои подоцна ги повлекле на 11 април 1990 година.

43. На 10 декември 1991 година Комисијата ги прогласила за допуштени сите 
жалби на првата апликантка и жалбата на другите апликанти согласно 
со член 8, а во врска со влегувањето во и претресот на семејниот дом. 
Остатокот од апликацијата беше прогласен за недопуштен.

44. Во својот извештај од 17 февруари 1993 година (член 31), Комисијата 
изрази мислење дека:

(a) во случајот на првата апликантка, имало повреда на член 5, став 1  (11 
наспроти 3 гласа), член 5, став 2  (10 наспроти 4 гласа) и член 5, став 5 (11 
наспроти 3 гласа);

(б) немало повреда на член 8 (13 наспроти 1 глас);

(в) не било неопходно понатаму да се испитува жалбата на првата апликантка 
според член 13, а во врска со правните лекови за апсење, притвор и 
недостиг на информации за причините за апсењето;

(г) во случајот на првата апликантка, немало повреда на член 13  во врска 
со влегувањето во и претресот на нејзиниот дом (едногласно) или 
фотографирањето на првата апликантка и чувањето фотографија и лични 
податоци за неа (10 наспроти 4 гласа).
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 Целосниот текст на мислењето на Комисијата и на трите делумно 
спротивни мислења содржани во извештајот е репродуциран во форма на 
анекс кон оваа пресуда .

ЗАВРШНИ ПРОИЗНЕСУВАЊА ПРЕД СУДОТ

45. На јавниот претрес одржан на 24 јануари 1994 година, Владата во принцип 
остана на завршното барање од својот поднесок, со кое го повикува судот 
да одлучи

„(1)  дека немало повреда на член 5, ставови 1, 2 или 5 од Конвенцијата во 
случајот на првата апликантка.

 (2)  дека немало повреда на член 8  од Конвенцијата во случајот на првата 
апликантка или во случаите на другите апликанти.

 (3)  дека немало повреда на член 13 од Конвенцијата во врска со жалбите на 
првата апликантка околу влегувањето во и претресот на нејзиниот дом и 
во врска со фотографирањето на оваа жена и задржувањето на нејзината 
фотографија и лични податоци.

 (4)  дека немало повреда на член 13 од Конвенцијата во врска со жалбите 
на првата апликантка околу нејзиното апсење; како алтернатива, доколку 
биде утврдена повреда на член 5, став 5 дека нема да искрсне друг проблем 
од член 13 од Конвенцијата°.

46.   Во истата прилика, и апликантите ги задржале во принцип заклучоците 
и барањата формулирани во завршниот дел од нивниот поднесок, каде 
бараат од судот: 

„да одлучи и да прогласи:

(1)   дека фактите покажуваат повреда  на ставовите 1, 2 и 5 од член 5 од 
Конвенцијата;

(2)   дека фактите покажуваат повреда на член 8 од Конвенцијата;

(3)   дека фактите покажуваат повреда на член 13 од Конвенцијата°.

ПРАВО

I   ОПШТ ПРИСТАП

47. Жалбите на апликантите се однесуваат на апсењето и притворот на 
првата апликантка од страна на Армијата согласно со посебното кривично 
законодавство донесено заради справување со терористички акти 
поврзани со состојбите во Северна Ирска. Како што и беше забележано 
во неколку претходни пресуди на судот, кампањата на тероризам што се 
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водеше во Северна Ирска во последниот четврт век зеде ужасен данок, 
изразен, пред сè, во изгубени човечки животи и големи страдања (види 
точка 35 погоре).

 Судот не гледа причина зошто би отстапил од општиот став што го 
зазеде во претходните случаи од сличен карактер. Така, при толкување 
и примена на релевантните одредби од Конвенцијата, сериозно ќе се 
земат предвид посебниот карактер на кривичните дела од областа на 
тероризмот, заканата што тие ја упатуваат кон демократското општество 
и потребите за справување со нив (погледнете ја, меѓу другите, и пресудата 
во предметот Фокс, Кемпбел и Хартли против Обединетото Кралство од 
30 август 1990 година, серија А бр. 182, стр. 15, став 28, во која се цитира и 
пресудата од предметот Броган и другите против Обединетото Кралство 
од 29 ноември 1988 година, серија A бр. 145-B, стр. 27, став 48).

II НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, СТАВ 1) ОД КОНВЕНЦИЈАТА

48. Првата апликантка, г-ѓата Маргарет Мјуреј, изнела наводи дека нејзиното 
апсење и притвор од страна на Армијата значат повреда на член 5, став 
1 од Конвенцијата, којшто по ова релевантно прашање го предвидува 
следново:

 „Секој човек има право на слобода и на безбедност. Никој не смее да биде 
лишен од слобода, освен врз основа на закон во долунаведените случаи:

...

(в) ако е уапсен или притворен со цел да биде изведен пред надлежна судска 
власт, кога постои оправдано сомнение дека тоа лице извршило кривично 
дело...

...°

A. Законитост

49. Пред институциите одговорни за Конвенцијата, првата апликантка не 
спорела дека нејзиното апсење и притвор биле „законити° согласно со 
законодавството на Северна Ирска, и, особено, „дека биле извршени 
во постапка пропишана со закон°, како што се бара со член 5, став 1. 
Таа изјавила дека не била уапсена врз основа на „разумно сомневање° 
дека извршила кривично дело и дека целта на нејзиното апсење и 
последователниот притвор не била таа да биде изведена пред надлежна 
судска власт според значењето на став 1 (в) од член 5 од Конвенцијата.
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Б. „Разумно сомневање°

50. Г-ѓата Мјуреј била уапсена и притворена според одделот 14 од Законот 
од 1978 година (види точки 11 и 12 погоре). Оваа одредба, согласно со 
толкувањето на домашните судови, ја овластува Армијата да апси и да 
притвора лица осомничени за извршување кривични дела под услов, 
меѓу другото, сомневањето на офицерот задолжен за апсењето да било 
автентично и вистинско (види точки 36 и 38(б) погоре). Релевантно 
е, но не и решавачко тоа што домашното законодавство во тоа време 
го наметнувало овој во суштина субјективен стандард: задача на судот 
е да утврди дали објективниот стандард на „разумно сомневање° 
утврден во член 5, став 1 бил задоволен во околностите на примена на 
законодавството во конкретниот случај.

51. Во својата пресуда во претходноспомнатиот предмет на Фокс, Кемпбел и 
Хартли, која се однесуваше на апсења извршени од полицијата на Северна 
Ирска согласно со една слично формулирана одредба од Законот од 1978 
година, судот се произнесе вака (стр. 16-18, точки 32 и 34):

 „Разумноста° на сомневањето врз кое мора да се заснова апсењето 
претставува клучен дел од заштитната мерка против самоволно апсење 
и притвор предвидена во член 5, став 1 (в) ... Поседувањето „разумно 
сомневање° претпоставува постоење на факти или информации кои би 
увериле еден објективен набљудувач дека е можно засегнатото лице да 
извршило кривично дело. Што може да се смета за „разумно°, секако, ќе 
зависи од сите околности.

Во овој контекст, делата од областа на тероризмот потпаѓаат под посебна 
категорија. Поради сеприсутниот ризик од човечки жртви и страдања, 
полицијата е должна да дејствува со најголема итност во постапувањето 
по сите информации и дојави, вклучувајќи ги и тие од тајни извори. Исто 
така, полицијата често доаѓа во ситуација да мора да уапси осомничен 
терорист врз основа на информации кои се веродостојни, но кои не може 
– без да се стави во опасност изворот на информациите – да му бидат 
откриени на осомничениот или изведени во суд за поткрепување на 
обвинението.

 ... Имајќи ги предвид потешкотиите својствени за истрагите и 
процесуирањето на делата од областа на тероризмот во Северна Ирска, 
„разумноста° на сомневањето со кое се оправдуваат апсењата не може 
секогаш да се оценува според истите оние стандарди што се применуваат 
во борбата против конвенционалните кривични дела. Сепак, потребите 
во борбата против терористичкиот криминалитет не може да оправдаат 
„растегнување° на поимот „разумност° до точка каде се губи суштината на 
заштитната мерка од член 5, став 1 (в) ...
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...

 Секако дека член 5, став 1 (в) од Конвенцијата не треба да се применува на 
начин што многу ќе им ја отежни работата на полициите на земјите-страни 
во Конвенцијата во однос на преземањето ефективни мерки за борба 
против организираниот тероризам ... Од ова произлегува дека не може да 
се бара од земјите-страни во Конвенцијата да постигнат „разумност° на 
сомневањето врз кое ќе се телеми апсењето на некој осомничен терорист, 
така што ќе ги обелоденат доверливите извори на информациите или 
факти што би можеле да укажуваат на таквите извори или на нивниот 
идентитет.

 Како и да е, на судот мора да му се овозможи да утврди дали е обезбедена 
суштината на заштитната мерка од член 5, став 1 (в). Следствено, Владата 
на државата-страна во Конвенцијата мора да обезбеди барем неколку 
факти или информации што ќе го уверат судот дека за уапсеното лице 
постоело разумно сомневање оти го извршило наводното дело. Ова е уште 
понеопходно во случаите каде, како во овој конкретен случај, домашното 
право не бара разумно сомневање, туку поставува еден понизок праг со 
тоа што бара само вистински (искрено) сомневање.°

 Врз основа на фактите, судот нашол дека и покрај тоа што апсењето и 
притворот на трите апликанти, кои траеле редоследно 44 часа, 44 часа и 
5 минути и 30 часа и 15 минути, биле засновани на искрено сомневање, 
Владата не обезбедила доволно елементи како поткрепа на заклучокот 
дека постоело „разумно сомневање° кое ќе ги задоволи барањата на 
точката (в) од член 5, став 1 (исто, стр. 18, став 35).

52. Во конкретниов случај, Владата изјавила дека постоеле силни и конкретни 
причини, засновани на информации од веродостоен но таен извор, 
Армијата да се посомнева дека г-ѓата Мјуреј учествувала во активности на 
собирање пари за терористички цели. Сепак, „примарните° информации 
обезбедени на овој начин не можело да бидат откриени во интерес на 
заштитата на човечки животи и на личната безбедност. Владата побарала 
судот да му даде значителна тежина на фактот што таа изјавила дека 
погореспомнатите причини се основата на сомневањето. Владата укажала 
и на неколку други факти што поседуваат потенцијал да ја поткрепат, иако 
индиректно, разумноста на сомневањето, вклучувајќи ги и заклучоците 
на домашните судови во постапките покренати од страна на г-ѓата Мјуреј, 
неодамнешното осудување на нејзините браќа во САД за дела поврзани 
со набавката на оружје за Привремената ИРА, нејзините одења во САД 
и контактите со нејзините браќа таму (погледни точки 10, 19, 24, 25, 28 
и 29 погоре). Владата резимирала дека сите овие работи земени заедно 
обезбедувале доволно факти и информации што би го увериле еден 
објективен набљудувач дека постоело разумно сомневање во околностите 
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на случајот. Владата изрази стравување дека секој поинаков заклучок од 
страна на судот би им забранил на надлежните органи да вршат апсења 
на лица осомничени за тероризам врз основа на веродостојни но тајни 
информации, и би ги опструирало истите овие органи во преземањето 
ефективни мерки за борба против организиран тероризам.

53. Првата апликантка, од друга страна, смета дека Владата не си ја извршила 
должноста да обелодени доволно факти кои би им овозможиле на 
институциите задолжени за Конвенцијата да заклучат дека сомневањето 
кое лежи во основата на нејзиното апсење било разумно или нешто 
друго што сепак е повеќе отколку „искреното° сомневање кое се бара во 
законодавството на Северна Ирска. Како и во предметот на Фокс, Кемпбел 
и Хартли, образложението на Владата не ги задоволило минималните 
стандарди утврдени со член 5, став 1 (в)  за оценување на разумноста на 
нејзиното апсење и притвор. Таа не се согласува дека изнесената причина 
за необјавување на информациите е автентична или валидна. Таа од своја 
страна укажува на одредени околности за кои тврди дека фрлаат сомнеж 
врз разумноста на сомневањето. Така, ако навистина сомнението било 
разумно, таа немало да биде уапсена според четиричасовното овластување 
предвидено во одделот 14 од Законот од 1978 година, туку според 
пошироки овластувања; ќе била испрашувана од страна на полицијата, а 
не Армијата; немало да се троши време во собирање лични податоци и 
во нејзино фотографирање; ќе била испрашувана подолго од 1 час и 15 
минути; ќе била испрашувана и за нејзината наводна вмешаност, а не само 
за нејзините браќа во САД; и ќе била предупредена дека ако повторно го 
повреди законот ќе одговара кривично. Одговарајќи ѝ на Владата, првата 
апликантка истакнала дека прашањето кое го истражувале домашните 
судови не било објективната разумност на сомневањето, туку субјективна 
состојба на духот на офицерот задолжен за апсењето – капларката Д.

54. За Комисијата, образложението од Владата во конкретниов случај не 
било многу поразлично од образложението дадено во предметот на Fox, 
Campbell and Harley. Комисијата зазела став дека не биле обезбедени 
никакви објективни докази како поткрепа за неоткриените информации 
кои оделе во прилог на сомневањето дека првата апликантка била 
вмешана во собирањето пари за купување оружје за Привремената ИРА, 
освен нејзиното сродство со осудените браќа. Ова, според заклучокот 
на Комисијата, е недоволно за да се задоволи минималниот стандард 
воспоставен со член 5, став 1 (в).

55. Што се однесува до нивото на „сомневање°, судот прво би кажал дека, 
како што и било наведено во неговата пресуда во предметот на Brogan and 
Others, „точката (в) од член 5, став 1 не претпоставува дека истражните 
органи требало да прибават доволно докази за поднесување обвинение, 
било во моментот на апсење или додека уапсеното лице се држи во притвор. 
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Такви докази можеби било невозможно да се прибават или, со оглед на 
карактерот на делата за кои постои сомневање, е невозможно истите да се 
изведат во суд без да се загрозат животите на други луѓе° (во цитираното 
место, стр. 29, став 53). Целта на испрашувањето за време на притворот 
според точката (в) од член 5, став 1 е да се унапреди криминалистичката 
истрага преку потврдување или отфрлање на конкретното сомневање врз 
кое се темели апсењето. На овој начин, фактите кои создаваат сомневање 
не мора да бидат од исто ниво како фактите потребни за да се оправда 
една осудителна пресуда или дури и поднесување обвинение, што доаѓа 
во следната фаза од процесот на криминалистичка истрага.

56. Времетраењето на лишувањето од слобода во ситуација на ризик, 
исто така, може да биде битно за нивото на сомневање што се бара. 
Времетраењето на притворот дозволен согласно со одредбата според која 
била уапсена г-ѓата Мјуреј, односно одделот 14 од Законот од 1978 година, 
е ограничено на најмногу 4 часа.

57. Што се однесува до „разумноста° на сомневањето, начелата изнесени во 
пресудата за предметот на Fox, Campbell and Hartley треба да се применуваат 
и во овој предмет, иако – како што се истакнува во таа пресуда – (не)
постоењето на разумно сомневање во еден конкретен пример на крајот 
на краиштата зависи од конкретните факти.

58. Судот прво би го повторил своето видување дека употребата на доверливи 
информации е од есенцијална важност во борбата против терористичкото 
насилство и против заканата што организираниот тероризам ја носи 
по животите на граѓаните и по демократското општество во целина 
(погледни ја исто така пресудата за предметот Klass and Others v. Germany 
од 6 август 1978 година, серија A бр. 28, стр. 23, став 48). Ова секако не 
значи дека истражните органи имаат „бришан простор° („карт бланш°) 
врз основа на член 5 да апсат осомничени заради испрашување, надвор 
од секаква ефективна контрола од страна на домашните судови или од 
институциите за надзор над почитувањето на Конвенцијата, секогаш кога 
ќе си помислат дека во одреден случај тероризмот има вмешано прсти 
(исто, стр. 23, став 49).

59. Што се однесува до конкретниов предмет, терористичката кампања во 
Северна Ирска, крвопролевањето што таа го предизвика низ годините и 
активното учество на Привремената ИРА во таа кампања, беа утврдени 
како факт без каков било сомнеж. Судот исто така прифаќа дека 
овластувањето за апсење што на Армијата ѝ го дава одделот 14 од Законот 
од 1978 година претставувало bona fide обид на еден демократски избран 
парламент да се бори против терористичкиот криминалитет во рамките 
на правната држава. Тој заклучок не е сменет со фактот дека работите 
уредени со позитивното законодавство се изменија во 1987 година како 
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резултат на Бејкеровиот извештај во насока на тоа дека апсењето треба 
да се заснова на разумно, а не само на искрено сомневање (види точка 37 
погоре).

 Судот е подготвен да поклони одредено ниво на верба на изјавата 
од Владата во врска со постоењето на веродостојни но доверливи 
информации врз кои почива сомнежот против г-ѓата Мјуреј.

60. Сепак, според формулацијата во пресудата во предметот на Fox, Campbell 
and Hartley, Владата мора, покрај другото, да „обезбеди барем неколку 
факти или информации кои ќе го уверат судот дека за уапсеното лице 
постоело разумно сомневање дека го извршило наводното кривично 
дело° (види точка 51 погоре). Во тој контекст, а за разлика од предметот 
на Fox, Campbell and Hartley институциите одговорни за Конвенцијата 
ја имале предноста од анализата направена од националните судови на 
фактите и на наводите од г-ѓата Мјуреј во граѓанската постапка покрената 
од нејзина страна.

61. Не може да се исклучи дека сите или некои од доказите изведени пред 
националните судови во врска со автентичноста (вистинитоста) на 
сомневањето врз основа на кое била уапсена г-ѓата Мјуреј можат исто така 
да бидат битни за прашањето дали сомневањето било „разумно° од аспект 
на целите на член 5 став 1 (в)  од Конвенцијата. Како минимум, искреноста 
и bona fides особината на едно сомневање сочинуваат еден неопходен 
елемент од она што значи разумност на сомневањето.

Во тужбата покрената од г-ѓата Мјуреј против Министерството за одбрана 
за незаконско лишување од слобода и други повреди на нејзини 
права, судијата на првостепениот суд надлежен за граѓански спорови, 
откако ги сослуша сведоците и ја оцени нивната веродостојност, нашол 
дека постоело искрено сомневање против неа дека била вмешана во 
собирањето пари за купување оружје во САД за Привремената ИРА (види 
точка 24 погоре). Судијата поверувал во исказот на офицерот задолжен 
за апсењето – капларката Д., која била опишана како „очигледно чесен 
сведок°, во врска со тоа што ѝ било кажано на брифингот пред апсењето 
(види точки 11 и 24 погоре). Исто така, и според наоѓањето на судијата, и 
покрај тоа што информативниот разговор во армискиот центар се случил 
подоцна од апсењето, правецот по кој било водено испрашувањето од 
страна на испитувачот оди во прилог на заклучокот дека г-ѓата Мјуреј 
била осомничена дека извршила конкретно кривично дело (види точки 
14 и 25 погоре).

62. Неколку недели пред нејзиното апсење, двајца браќа на г-ѓата Мјуреј 
биле осудени во САД за кривични дела поврзани со купувањето оружје 
за Привремената ИРА (види точка 10 погоре). Како што г-ѓата Мјуреј 
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наведува во својот исказ пред првостепениот суд надлежен за граѓански 
спорови, таа била во САД и имала контакти со нејзините браќа таму (види 
точка 19 погоре). Делата за кои биле осудени нејзините браќа биле такви 
што имплицирале соработка со „лица од доверба° кои живеат во Северна 
Ирска.

63. Земајќи ги предвид нивото на оправдување базирано на факти кое се 
бара во фазата на сомневање и посебните услови и потреби во истрагите 
против терористичкиот криминалитет, судот наоѓа, во светлината на сите 
претходноспомнати моменти, дека навистина постоеле доволно факти 
или информации кои би можеле да обезбедат уверлива и објективна 
основа за сомневање дека г-ѓата Мјуреј можеби го извршила делото за 
кое е осомничена - вмешаност во собирање пари за Привремената ИРА. 
Врз основа на посебните факти од овој предмет, судот е задоволен што 
- без оглед на понискиот стандард на сомневање според домашното 
законодавство - може да се каже дека г-ѓата Мјуреј била уапсена и 
притворена врз основа на „разумно сомневање° дека извршила кривично 
дело, согласно со значењето на точката (в) од член 5, став 1.

В. Цел на апсењето

64. Во поднесокот доставен од првата апликантка стои дека било јасно од 
околностите дека таа не била уапсена за да биде изведена пред „надлежна 
судска власт°, туку само за да биде испрашана заради добивање општи 
сознанија. Во тој поглед, таа ги посочи како пример пополнувањето со 
нејзини податоци на стандардниот евиденциски образец во армискиот 
центар (види точка 15 погоре), фактот што Армијата не ја вклучија 
полицијата во нејзиното испрашување и краткиот (едночасовен) период 
на нејзино испрашување (види точка 14 погоре).

 Владата го оспори овој аргумент, укажувајќи на фактот дека се работи за 
тврдење изнесено од г-ѓата Мјуреј во постапката пред домашните судови 
и отфрлено од страна на судечкиот судија врз основа на искази тестирани 
со вкрстено испитување на сведоци.

 Комисијата во својот извештај не оцени дека е неопходно да се испита 
оваа жалба од аспект на заклучокот во неа за отсуството на „разумно 
сомневање° за апсењето и притворот.

65. Согласно со позитивните законски прописи на Северна Ирска, надлежноста 
за апсење и притвор која ѝ е дадена на Армијата согласно со одделот 14 
од Законот од 1978 година не смее да се користи за несоодветни цели, 
како, на пример, прибирање (разузнавачки) информации (види точка 
38(в) погоре). Во граѓанската судска постапка покрената од г-ѓата Мјуреј 
против Министерството за одбрана, судечкиот судија оценил дека врз 
основа на доказите што му биле предочени, целта на нејзиното апсење 
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и притвор согласно со одделот 14 од Законот од 1978 година била да се 
утврдат фактите во врска со делото за кое била осомничена (види точка 
25 погоре). Во процесот на оформување на овој заклучок, судечкиот судија 
ја имал таа можност да се запознае со исказите на различните сведоци и да 
ја оцени нивната веродостојност. Тој ги прифатил исказите на капларката 
Д. и на наредникот Б како вистинити и ги отфрлил тврдењата на г-ѓата 
Мјуреј, особено нејзините наводи дека наредникот Б. ѝ рекол дека таа не 
е осомничена за никакво кривично дело и дека била уапсена само заради 
ажурирање на нејзиното досие (види точки 19, 20 до 22, 24 и 25 погоре). 
И Апелациониот суд од своја страна, откако ги разгледал доказите, го 
отфрлил аргументот на апликантката дека целта на нејзиното апсење и 
притвор била „риболовната експедиција° која имала за цел прибирање 
ситни разузнавачки сознанија (види точка 29 погоре). Овој аргумент не 
бил изнесен пред Горниот дом на Парламентот (види точка 32 погоре).

66. Задачата на судот е да утврди дали во околностите на конкретниов 
предмет се исполнети условите предвидени со точката (в) од член 5, став 
1, вклучувајќи го и условот кој вели дека мора да се работи на исполнување 
на пропишаната легитимна цел. Сепак, во овој контекст ЕСЧП вообичаено 
не практикува да го наметнува својот поглед кон фактите врз гледиштата 
на домашните судови, кои впрочем се во подобра позиција да ги оценуваат 
доказите изведени пред нив (погледнете ги, меѓу другите авторитетни 
пресуди, и пресудата во предметот X против Обединетото Кралство од 
5 ноември 1981 година, серија A бр. 46, стр. 19-20, став 43, во врска со 
член 5, став 1 (д); и пресудата во предметот Klaas против Германија од 
22 септември 1993 година, серија A бр. 269, стр. 17, став 29, во врска со 
член 3. Во конкретниов предмет, првата апликантка не изнесе убедливи 
елементи во постапката пред институциите одговорни за Конвенцијата 
кои би го натерале судот да отстапи од заклучоците донесени од судовите 
во Северна Ирска.

67. Против г-ѓата Мјуреј не беше поднесено ниту обвинение ниту беше 
изведена пред суд, туку истата беше ослободена по информативниот 
разговор во траење од нешто подолго од 1 час (види точка 14 погоре). 
Ова автоматски не значи дека целта на нејзиното апсење и притвор не 
била во согласност со член 5, став 1 (в)  со оглед на тоа што „постоењето 
на една таква цел мора да се оценува независно од постигнувањето на 
истата° (погледнете ја погореспомнатата пресуда во предметот на Броган 
и другите, стр. 29-30, став 53). Како што истакнаа домашните судови (види 
точки 25, 29 и 34 погоре), ако се земе предвид нејзиното упорно одбивање 
да одговара на прашањата во армискиот центар (види точки 13, 14 и 19 
погоре), не е ни чудно што властите не успеале воопшто да ги придвижат 
кон понапредна фаза сомнежите против неа. Може да се претпостави 
дека доколку се потврдеа овие сомнежи, против апликантката ќе беше 
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поднесено обвинение и истата ќе беше изведена пред надлежна судска 
власт.

68. Првата апликантка го наведе и отсуството на потребната соодветна цел на 
апсењето и притворот, а во таа насока го посочи и фактот дека во праксата 
лицата уапсени од страна на Армијата согласно со одделот 14 од Законот 
од 1978 година никогаш не се изведуваат пред надлежна судска власт од 
страна на Армијата, туку – доколку сомневањата се потврдат за време 
на испрашувањето – ѝ се препуштаат на полицијата која им поднесува 
кривична пријава и ги презема потребните дејства за изведување на 
лицето пред суд.

 Судот е на мислење дека ваквиот аргумент не држи. Она што е битно за 
сообразување со обврските од Конвенцијата е суштината, а не формата. 
Под услов автентичната цел на апсењето и притворот да биде лицето да се 
донесе пред надлежна судска власт, механизмите како тоа ќе се постигне 
нема да бидат решавачки.

69. Оттука, мора да се смета дека апсењето и притворот на првата апликантка 
биле извршени за целта од член 5, став 1 (в).

Г. Заклучок

70. Како заклучок, немало повреда на член 5, став 1 во предметот на првата 
апликантка.

III НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, СТАВ 2 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

71. Првата апликантка, исто така, изнела наводи за повреда на член 5, став 2 
од Конвенцијата, каде се вели:

„Секое уапсено лице веднаш се известува на јазикот што го разбира за 
причините за апсењето и за обвиненијата против него.°

72. Релевантните начела врз кои почива толкувањето и примената на член 
5, став 2 во предметите како овој биле објаснети од страна на судот во 
пресудата во предметот на Fox, Campbell and Hartley на следниов начин (на 
цитираното место, стр. 19, став 40):

 „Став 2 од член 5  ја содржи елементарната заштитна мерка која вели дека 
секое уапсено лице треба да знае зошто е лишено од слобода. Оваа одредба 
претставува составен дел од заштитата што ја нуди член 5: благодарение 
на став 2, на секое упасено лице мора да му се кажат, на едноставен, 
некомплициран јазик што тој/таа може да го разбере, суштинските 
законски и фактички основи за неговото апсење, така што лицето да може 
– ако смета дека тоа би било соодветно – да вложи жалба до суд заради 
оспорување на законитоста на лишувањето од слобода во согласност 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА310

со став 4 ... . Иако од една страна овие информации мора да му се дадат 
на лицето „веднаш° (на француски: „dans le plus court délai°), офицерот 
кој го врши апсењето не мора да ги пренесе информациите во нивната 
целосност во моментот на апсењето. Дали содржината на информациите 
и брзината на нивно пренесување биле задоволителни  е нешто што треба 
да се оценува од случај до случај, според посебните карактеристики на 
случајот.°

Во тој случај, судот врз основа на фактите оценил дека причините за 
нивното апсење им биле предочени на апликантите за време на нивното 
испрашување во рок од неколку часа од нивното апсење. Бидејќи е тоа така, 
се смета дека условите од член 5, став 2 биле исполнети во околностите на 
случајот (исто, стр. 19-20, точки 41-43).

73. Првата апликантка изјавила дека во ниеден момент за време на нејзиното 
апсење или притвор не ѝ биле дадени никакви информации, или истите 
биле недоволни, за причините за нејзиното апсење. И покрај тоа што 
таа сфатила дека Армијата се интересира за активностите на нејзините 
браќа, таа тврди дека од интервјуто во армискиот центар не разбрала дека 
и самата е осомничена за вмешаност во собирање пари за Привремената 
ИРА. Единствените директни информации што ѝ биле дадени биле 
формалното клише што се кажува при апсење изговорени од капларката 
Д.

74. Комисијата, слично на ова, зазела став дека било невозможно да се извлечат 
какви било заклучоци од она што таа го опишува како нејасни индикации 
дадени од капларката Д. во нејзиниот исказ пред првостепениот суд за 
граѓански спорови во однос на тоа дали првата апликантка можела да 
разбере од информативниот разговор зошто ја апсат. Според мислењето 
на Комисијата, не се покажало дека прашањата што ѝ биле поставени 
на г-ѓата Мјуреј за време на информативниот разговор биле доволно 
прецизни за да ги оформат информациите во врска со причините за 
апсењето што ги бара член 5, став 2.

75. Според мислењето на Владата, од доказите на судењето било очигледно 
дека во информативниот разговор ѝ било јасно кажано на г-ѓата Мјуреј 
дека е осомничена за делото собирање пари за Привремената ИРА. 
Владата не го прифатила заклучокот на Комисијата заснован на фактите, 
кој се разликувал од заклучоците на домашните судови. Владата сметаше 
дека е веќе утврден факт тоа што на г-ѓата Мјуреј ѝ биле дадени доволно 
информации за причините за нејзиното апсење. Во алтернативен 
случај, дури и ако ѝ биле дадени недоволно информации за таа да може 
да го искористи своето право според член 5, став 4  од Конвенцијата за 
покренување судска постапка за проверка на законитоста на нејзиниот 
притвор, таа со тоа не претрпела штета која би повлекла повреда на член 
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5, став 2, затоа што била ослободена по кратко време, пред воопшто и да 
може да се донесе каква било одлука за законитоста на нејзиниот притвор.

76. Постои согласност околу тоа дека, освен што ги кажала формалните 
зборови што се кажуваат при апсење според законот, офицерот задолжен 
за апсење, т.е. капларката Д., исто така ѝ го кажала на г-ѓата Мјуреј и 
одделот од Законот од 1978 година според кој се врши апсењето (види 
точки 12 и 36 погоре). Само вакво посочување на законската основа за 
апсењето, земена сама за себе, е недоволно за да бидат задоволени целите 
на член 5, став 2 (погледнете ја погореспомнатата пресуда во предметот 
на Fox, Campbell and Hartley, стр. 19, став 41).

77. За време на судењето по тужбата од г-ѓата Мјуреј против Министерството 
за одбрана, искази за извршениот информативен разговор во армискиот 
центар биле дадени од страна на г-ѓата Мјуреј и капларката Д., но не и од 
војникот кој го водел разговорот (види точки 14, 19 и 21 погоре). Во своето 
сведочење, г-ѓата Мјуреј изјавила дека била прашувана за нејзините 
браќа во САД и за нејзините контакти со нив, но не и за купувањето 
оружје за Привремената ИРА ниту за некое друго кривично дело (види 
точка 19 погоре). Капларката Д. не се сеќавала прецизно на содржината 
на прашањата што ѝ биле поставени на г-ѓата Мјуреј. Ова можеби и не е 
за чудење ако се има предвид дека судскиот процес се води повеќе од 3 
години по настаните; притоа, г-ѓата Мјуреј чекала да поминат 18 месеци 
пред да ја поднесе тужбата, а згора на тоа, капларката Д., иако била 
присутна кога се водел информативниот разговор, истата не зела активно 
учество во него (види точки 14, 16, 17 и 21 погоре). Капларката Д. сепак се 
сетила дека биле поставени прашања за пари и за Америка, а судечкиот 
судија ја оценил капларката Д. како „очигледно искрен сведок° (види 
точки 21 и 24 погоре). Кратко време пред апсењето, двајца од браќата на 
г-ѓата Мјуреј биле осудени во САД за дела поврзани со набавка на оружје 
за Привремената ИРА (види точка 10 погоре), а претпоставката е дека 
сите инволвирани во разговорот знаеле за овој факт.

 Според мислењето на судот, на г-ѓата Мјуреј мора да ѝ било јасно дека ја 
испрашуваат за нејзината можна вмешаност во операцијата на собирање 
пари за набавка на оружје за Привремената ИРА која ја воделе нејзините 
браќа во САД. Според признанието на судечкиот судија, „никогаш не било 
испитано дали таа собирала пари°, но – според изјавите на националните 
судови, ова било така поради тоа што г-ѓата Мјуреј одбила да одговара 
на прашања и само го кажала своето име (види точки 14, 23, 25, 29 и 34 
погоре). Оттаму, судот оценува дека причините за нејзиното апсење ѝ 
биле доволно предочени за време на информативниот разговор.

78. Г-ѓата Мјуреј била уапсена во нејзиниот дом во 7 часот наутро и разговорот 
со неа во армискиот центар бил извршен помеѓу 8 часот и 20 минути и 9 
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часот и 35 минути истиот ден (види точки 12 и 14 погоре). Во контекстот 
на овој случај, за овој интервал не може да се смета дека припаѓа надвор 
од временските ограничувања што ги наметнува зборот „веднаш° во член 
5, став 2.

79. Имајќи ги предвид претходните заклучоци, не е неопходно судот да го 
испитува алтернативниот поднесок од Владата.

80. Како заклучок, немало повреда на член 5, став 2  во однос на првата 
апликантка.

IV НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5, СТАВ 5  ОД КОНВЕНЦИЈАТА

81. Првата апликантка на крајот изнела наводи за повреда на став 5 од член 5 
од Конвенцијата, кој гласи:

 „Секое лице кое било жртва на апсење или притворање спротивно на 
одредбите на овој член има остварливо право на обештетување.°

 Ова тврдење било прифатено од страна на Комисијата, но оспорено од 
страна на Владата. Комисијата заклучила дека според законодавството на 
Северна Ирска не постои остварливо право на обештетување за повреди 
на член 5, ставови 1 и 2, за коишто Комисијата смета дека се случиле.

82. Со оглед дека судот не нашол повреда на член 5, став 1 или 2, може да се 
заклучи дека никаков проблем не произлегува во врска со член 5, став 5 
од Конвенцијата. Оттука, во овој конкретен случај немало повреда на оваа 
одредба.

V НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 (чл. 8) ОД КОНВЕНЦИЈАТА

83. Сите 6 апликанти тврдат дека биле жртви на повреда на член 8 од 
Конвенцијата, кој предвидува:

 „1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен 
живот, домот и преписката. 

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако 
тоа мешање е предвидено со закон и е неопходно во едно демократско 
општество во интерес на државната и јавната безбедност, економската 
благосостојба на земјата, спречување безредие или криминал, заштита 
на здравјето и моралот или заштита на правата и слободите на другите.°

A. Аргументи пред судот

84. Првата апликантка се пожалила на начинот на кој било постапувано со 
неа како во нејзиниот дом, така и во армискиот центар; во второто место, 
нејзиниот приговор се однесува на запишувањето лични податоци за неа 
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и нејзиното семејство, како и на фактот што ја фотографирале без нејзино 
знаење или согласност (види точки 12 до 15 погоре). Сите 6 апликанти 
навеле дека влегувањето во и претресот на нивниот семеен дом од страна 
на Армијата, вклучувајќи го и краткотрајното држење во една соба на 
вториот, третиот, четвртиот, петтиот и шестиот апликант, значеле повреда 
на член 8 (види точка 12 погоре).

85. И Владата и Комисијата оцениле дека работите на кои се жалеле 
апликантите биле оправдани согласно со став 2 од член 8, како законски 
мерки неопходни во едно демократско општество за спречување на 
криминалот во контекстот на борбата против тероризмот во Северна 
Ирска.

Б. Мешање во остварување на правото

86. Не било оспорено тоа дека спорните мерки ги попречиле апликантите во 
остварувањето на нивното право на почитување на нивниот приватен и 
семеен живот и приватноста на домот.

В. „Во согласност со законот°

87. Од друга страна, апликантите не се согласиле со тезата дека мешањето во 
остварувањето на нивното претходно спомнато право било „во согласност 
со законот°. Тие се спротивставија на тоа дека мерките биле составен дел 
од апсењето и притворот на г-ѓата Мјуреј или дека домашните судови ја 
потврдиле нивната законитост, особено во поглед на задржувањето на 
евидентираните лични податоци и на фотографијата на г-ѓата Мјуреј. 

88. Влегување во и претрес на дом од страна на вработени во Армијата, како 
што се случило во конкретниов случај, биле експлицитно дозволени со 
одделот 14 (3) од Законот од 1978 година заради вршење апсење согласно 
со тој оддел (види точки 36 и 38(г) погоре). Апелациониот суд ја потврдил 
законитоста на претресот во конкретниов случај (види точка 30 погоре). 
Краткото времетраење на ограничувањето на слободата претрпено од 
другите членови на семејството на г-ѓата Мјуреј, односно тогаш кога 
им било кажано да се соберат во една соба било, според Горниот дом 
на Парламентот, неопходен и исправен дел од постапката на апсење на 
г-ѓата Мјуреј (види точка 33 погоре). Апелациониот суд и Горниот дом 
на Парламентот, исто така, потврдиле дека имплицитното законско 
овластување за Армијата од одделот 14 од Законот од 1978 година се 
однесува и на распит на притворено лице и на евидентирање лични 
податоци од видот на оние содржани во стандардниот евиденциски 
образец (види точка 41 погоре, како и точките 15, 30 и 34). Во пресудите на 
националните судови се имплицира дека задржувањето лични податоци 
од тој тип е покриено со истото законско овластување кое произлегува од 
одделот 14 (види точка 41 погоре). Фотографирањето и последователното 
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задржување на фотографијата од првата апликантка без нејзина 
согласност немале своја основа во законот, но, согласно со објаснувањето 
дадено од судечкиот судија и од Апелациониот суд, истите биле законити 
според обичајното право (види точки 26, 30, 39 и 40 погоре).

 Од ова произлегува дека спорните мерки имале основа во домашното 
право. Судот не гледа причина, според материјалите што ги разгледал, 
да не заклучи дека секоја од различните мерки била „во согласност со 
законот °, според значењето на член 8, став 2.

Г. Легитимна цел

89. Овие мерки несомнено оделе во правец на остварување на легитимната 
цел – спречување на криминалот.

Д. Неопходност во демократско општество

90. Останува да се утврди дали мерките биле неопходни во едно демократско 
општество и особено дали средствата употребени за остварување 
на зацртаната легитимна цел биле пропорционални со истата. Во 
овој поглед, ЕСЧП не треба да ја наметнува својата оцена врз таа на 
националните власти за тоа што би можело да биде најдобра политика 
во полето на истражувањето на терористичкиот криминалитет 
(погледнете ја пресудата во предметот на Клас и другите, стр. 23, став 
49). На националните власти треба да им се остави одредена маргина за 
слободна процена при одлучувањето кои мерки би ги преземале во општи 
и во специфични случаи.

91. Оваа пресуда веќе се осврна на одговорноста што ја има една избрана влада 
во демократско општество да ги заштити своите граѓани и институции 
од заканите на организираниот тероризам, како и на специфичните 
проблеми поврзани со апсењето и притворот на лица осомничени за 
дела од областа на тероризмот (види точки 47, 51 и 58 погоре). Овие два 
фактора влијаат врз праведниот баланс што треба да се постигне помеѓу, 
од една страна, остварувањето од страна на поединецот на правото кое 
му се гарантира согласно со став 1 од член 8, и неопходноста според став 2  
државата да презема ефективни мерки за спречување терористички дела, 
од друга (погледнете ја пресудата во предметот на Клас и другите, стр. 28, 
став 59).

92. Домашните судови оцениле дека г-ѓата Мјуреј е искрено осомничена за 
извршување дело поврзано со тероризам (види точки 24 и 28 погоре). 
ЕСЧП, од своја страна, оцени врз основа на приложените докази дека ова 
сомневање може да се смета за разумно од аспект на целите на точката (в) 
од член 5, став 1  (види точка 63 погоре). Судот прифаќа дека во принцип 
постоела потреба и од надлежности од типот на оние што ги предвидува 
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одделот 14 од Законот од 1978 година и, во конкретниот случај, од 
влегување во и претрес на домот на семејството Мјуреј со цел апсење на 
г-ѓата Мјуреј.

 Понатаму, мора да се води сметка и за „условите на екстремна тензија°, 
како што тоа го нарекува лордот Грифитс во својот говор во Горниот дом 
на Парламентот, во кои се вршат апсењата во Северна Ирска. Судот ја 
спомнува и анализата на лордот Грифитс, во која тој вели (види точка 33 
погоре):

 „Претресот не може да се сведе само на барање на лицето кое треба да 
се уапси и истиот мора да опфати и пребарување на куќата чија цел е да 
се обезбеди мирно реализирање на апсењето. Јас го сметам за целосно 
разумна мерка на претпазливост барањето сите станари во куќата да се 
соберат заедно во една соба.  ... Во интерес на сите е апсењето да помине 
мирно и јас сум задоволен што процедурите усвоени од Армијата се 
практични, разумни и осмислени, така што апсењето да се изведе со 
минимална опасност и вознемирување за сите кои се засегнати.°   

 Ова се легитимни размислувања во правец на објаснување и оправдување 
на начинот на кој биле извршени влегувањето во и претресот на домот 
на апликантите. Судот не наоѓа дека средствата употребени од страна 
на властите биле непропорционални со зацртаната цел кај кого било од 
апликантите. 

93. Исто така, не може да се смета дека тоа што надлежните органи евидентираат 
и задржуваат основни лични податоци за уапсеното лице, па дури и за 
други лица присутни во времето и местото на апсењето, излегува надвор 
од легитимните граници на процесот на истражување терористички дела. 
Ниеден од личните податоци земени за време на претресот на семејниот 
дом или за време на престојот на г-ѓата Мјуреј во армискиот центар не 
изгледа ирелевантен за постапките на апсење и распит (види точки 12 
до 15 погоре). Истите заклучоци важат и за фотографирањето на г-ѓата 
Мјуреј во армискиот центар и за задржувањето на нејзината фотографија 
(види точки 13 и 14 погоре). И во врска со ова прашање, судот не наоѓа 
дека употребените средства биле непропорционални на зацртаната цел.

94. Во светлината на посебните факти на случајот, судот наоѓа дека различните 
мерки кои се предмет на жалба од страна на апликантите може да се 
сметаат за неопходни во едно демократско општество заради спречување 
криминал, според значењето на член 8, став 2.
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Ѓ. Заклучок

95. Како заклучок, немало повреда на член 8 кај ниеден од апликантите.

VI НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13  ОД КОНВЕНЦИЈАТА

96. Првата апликантка изјавила дека, спротивно на член 13  од Конвенцијата, 
таа немала ефективен правен лек во рамките на домашното право во 
однос на нејзините барања согласно со членовите 5 и 8. Член 13 гласи:

 „Секој човек чии права и слободи признати со оваа Конвенција се 
нарушени, има право на ефикасен правен лек пред националните власти, 
дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја сториле лица при 
вршење на службена должност.°

А. Барања во врска со апсењето, притворот и отсуството на информации 
за причините за апсењето (член 5, ставови 1 и 2) 

97. Комисијата не сметала дека е потребно да се испитува жалбата по овој 
основ, затоа што од член 13 не произлегува посебен проблем, гледано од 
аспект на заклучокот на Комисијата дека имало повреда на член 5, став 5.

 Владата изјавила дека доколку биде утврдена повреда на член 5, став 
5 ставот на Комисијата би бил исправен, но ако не биде така, тогаш ќе 
произлезе дека барањата на член 13 биле задоволени.

98. Согласно со тоа што Конвенцијата предвидува заштита на правото на 
слобода и безбедност на секој човек, „lex specialis° за правото на правен 
лек е став 4 од член 5 (видете ја пресудата во предметот на Brannigan and 
McBride против Обединетото Кралство од 26 мај 1993 година, серија A бр. 
258-B, стр. 57, став 76), кој гласи:

 „Секое лице лишено од слобода со апсење или притворање има право 
да вложи жалба до судот, а тој во кус рок да ја разгледа законитоста на 
тоа лишување од слобода и ако тоа не било законско, да нареди негово 
ослободување.°

 Опсегот на ова конкретно право во врска со апсењето и притворот 
согласно со законодавството за вонредни состојби на Северна Ирска 
беше анализиран од страна на ЕСЧП, имено во пресудите во предметот на 
Brogan and Others (во цитираното место, стр. 34-35, точка 65) и предметот 
на Fox, Campbell and Hartley (стр. 20-21, точка 45).

 Првата апликантка воопшто не изјави жалба според член 5, став 4  во некоја 
од фазите на постапката пред институциите одговорни за Конвенцијата. 
Судот не гледа причина, било врз основа на фактите или во законот, да 
испитува дали во овој конкретен случај било постапувано согласно со 
помалку строгите барања на член 13.
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Б. Барања во врска со влегувањето во и претресот на домот (член 8) 

99. Првата апликантка изјавила дека отсуствуваат ефективни правни лекови 
за нејзините барања според член 8 во врска со влегувањето во и претресот 
на нејзината куќа од страна на Армијата, со оглед на тоа што такви 
домашни постапки какви што би биле покренати во врска со влегување 
во и претрес на дом би биле неуспешни поради тоа што домашното 
законодавство предвидува законско оправдување за такви дејства.

 Комисијата изразила мислење дека постои соодветен правен лек според 
домашното законодавство, којшто е во форма на тужба за делото 
„бесправно влегување на туѓ имот° (повреда на правото на сопственост).

 Владата го прифатила и го усвоила размислувањето на Комисијата.

100. Слично како и Владата, и ЕСЧП доаѓа до истиот заклучок како 
Комисијата. Член 13 гарантира постоење на правен лек на национално 
ниво за спроведување на суштината (супстанцијата) на правата од 
Конвенцијата во онаа форма во која тие се загарантирани во домашниот 
правен поредок. На овој начин, ефектот од член 13 е да бара обезбедување 
на домашен правен лек што ќе му овозможи на надлежниот „национален 
орган°: (1) да се занимава со суштината на жалбата која произлегува од 
Конвенцијата, и (2) да овозможи соодветен надоместок за тужителот во 
основани предмети (погледнете ја, меѓу другите, пресудата во предметот 
Вилвараџах и другите против Обединетото Кралство од 30 октомври 
1991 година, серија A бр. 215, стр. 39, став 122). Правниот лек што ѝ бил 
на располагање на г-ѓата Мјуреј би ги задоволил овие услови. Како што 
истакнала Комисијата, нејзините слаби шанси за успех во светлината 
на специфичните околности на нејзиниот случај не ја намалуваат 
„ефективноста° на правниот лек од аспект на целта зацртана со член 13 
(исто).

В. Барања во врска со фотографирањето на апликантката и задржувањето 
на нејзината фотографија и лични податоци (член 8)

101. Кога станува збор за нејзините барања, според член 8 во врска со 
фотографирањето на апликантката и задржувањето на нејзината 
фотографија и лични податоци, првата апликантка се согласила со 
одделното мислење на сер Бејзил Хол, кој зазел став дека имало повреда 
на член 13, затоа што законодавството на Северна Ирска не нуди заштита 
за лице во нејзина положба бидејќи ова законодавство не признава општо 
право на приватност.

 Комисијата, цитирајќи ја судската пракса на ЕСЧП, (погледнете ја пресудата 
во предметот James and others v. The United Kingdom од 21 февруари 
1986 година, серија A бр. 98, стр. 47-48, ставови 85-86), заклучила дека 
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во ситуација каде жалбата на првата апликантка била насочена против 
содржината на законодавството на Северна Ирска, член 13 не доделува 
право на некаков правен лек; како и дека, ако може да се смета дека таа се 
жали на начинот на кој тоа законодавство било применето во нејзиниот 
случај, таа можела да покрене тужба пред судовите на Северна Ирска.

Владата го прифати и го усвои размислувањето на Комисијата.

102. Во однос на ова прашање, ЕСЧП дошол до истиот заклучок како и 
Комисијата.

Дали соодветното домашно законодавство, онака како што било применето 
кон г-ѓата Мјуреј, ѝ обезбедило доволно ниво на заштита на нејзиното 
право да ѝ биде почитуван приватниот живот, е суштествено прашање во 
врска со член 8. Работите за кои се жалела г-ѓата Мјуреј во врска со член 8 
веќе биле оценети во актуелната пресуда како компатибилни со барањата 
на член 8 (види точки 83 до 95 погоре). Член 13, од своја страна, не оди 
толку далеку во смисла да ѝ гарантира на г-ѓата Мјуреј правен лек кој ќе ѝ 
овозможел да ја оспори содржината на законодавството на Северна Ирска 
пред некој национален орган (погледнете ја пресудата во предметот 
на Џејмс и другите). Во однос на преостанатите наводи, на г-ѓата Мјуреј 
ѝ стоеле на располагање ефективни правни лекови за покренување 
постапка за несообразност со позитивното домашно законодавство.

Г. Заклучок

103. Фактите на овој случај не откриваат повреда на член 13  во однос на 
првата апликантка.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.  Одлучи, со 14 наспроти 4 гласа, дека немало повреда на член 5, став 1 од 
Конвенцијата во однос на првата апликантка.

2.  Одлучи, со 13 наспроти 5 гласа, дека немало повреда на член 5, став 2 од 
Конвенцијата во однос на првата апликантка.

3.  Одлучи, со 13 наспроти 5 гласа, дека немало повреда на член 5, став 5 од 
Конвенцијата во однос на првата апликантка. 

4.  Одлучи, со 15 наспроти 3 гласа, дека немало повреда на член 8 од 
Конвенцијата во однос на кој било од апликантите.

5.  Одлучи едногласно дека не е потребно да ја испитува согласно со член 
13 од Конвенцијата жалбата на првата апликантка во врска со правните 
лекови за нејзините барања, согласно со член 5, ставови 1 и 2.

6. Одлучи едногласно дека за преостанатите наводи немало повреда на член 
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13 од Конвенцијата во однос на првата апликантка. 

 Изготвено на англиски и на француски јазик, и изречено на јавната 
расправа во Зградата на човековите права, Стразбур, на 28 октомври 1994 
година.

         R. Ryssdal,                                                                                                       H. Petzold, 
     Претседател                                                                                                  в.д. секретар





10. ГОЛЕМ СУДСКИ  СОВЕТ

LOBO MACHADO ПРОТИВ ПОРТУГАЛИЈА

(Апликација бр. 15764/89)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 22 ЈАНУАРИ 1996 година

Во случајот на Лобо Машадо (Lobo Machado) против Португалија (1),

Европскиот суд за човекови права заседаваше во  согласност со правило 51 
од Правилата на Судот А(2),  во форма  на Голем судски совет составен од 
следниве судии: 

        г. R. Ryssdal, претседател,
        г. R. Bernhardt,
        г. R. Macdonald,
        г. A. Spielmann,
        г. S.K. Martens,
        г-ѓа E. Palm,
        г. I. Foighel,
        г. R. Pekkanen,
        г.  A.N. Loizou,
        г. J.M. Morenilla,
        г. F. Bigi,
        г. John Freeland,
        г. M.A. Lopes Rocha,
        г. L. Wildhaber,
        г. J. Makarczyk,
        г. D. Gotchev,
        г. K. Jungwiert,
        г. P. Kuris,
        г. U. Lohmus,

и, исто така, г. H. Petzold), секретар и г. Mahoney, секретар, откако заседавале 
на затворени сесии, кои се одржале на 1 септември 1995 година и 22 јануари 
1996 година,  ја донеле следнава пресуда, која била усвоена на последно 
споменатиот датум: 
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ПОСТАПКА

1.  Случајот бил препратен до Судот од страна на Европската комисија за 
човекови права („Комисијата°) и од страна на Владата на Република 
Португалија („Владата°) на 7 јули и на 5 септември 1994 година, согласно 
со периодот од три месеци востановен во член 32, став 1 и член 47 од 
Конвенцијата за заштита на човековите права и фундаментални слободи 
(„Конвенцијата°). Случајот бил инициран од апликацијата (број 15764/89) 
против Португалија поднесена до Комисијата според член 25 од страна 
на португалскиот државјанин, г. Pedro Lobo Machado, на 2 ноември 1989 
година. 

  Барањето на Комисијата се однесувало на членовите 44 и 48 и на 
Декларацијата со која Португалија ја признала задолжителната 
надлежност на Судот (член 46); апликацијата на Владата се однесувала 
на член 48. Предмет и на барањето и на апликациајта било да се добие 
одлука дали фактите на случајот откривале прекршување од страна на 
тужената држава на нејзините обврски според член 6 од Конвенцијата и 
член 1 од Протоколот број 1. 

2.  Како одогвор на испитувањето направено во согласност со правилото 33 
став 3 (г) од Правилата на Судот А, апликантот изјавил дека тој сака да 
учествува во постапката и назначил адвокат кој ќе го застапува (правило 
30). 

3.  Советот кој требаше да се конституира ги вклучуваше ex officio и г. М.А. 
Lopes Rocha, избран судија од португалска националност (член 43 од 
Конвенцијата) и г. R. Ryssdal), претседател на Судот (правило 21, став 3 
(б)). На 18 јули 1994 година во присуство на записничарот, претседателот 
по случаен избор (по пат на ждрепка) ги извлече имињата на другите 
седум членови, имено: г. N. Valticos, г. S.K. Martens, г-ѓа E. Palm, г. I. Foighel, г.F. 
Bigi, г. J. Makarczyk и г. K. Jungwiert ( член 43 во согласност со Конвенцијата 
и правило 21 став 4). Подоцна г. Spielmann, резервен судија, го замени 
г. Valticos, кој не беше во можност да учествува во понатамошното 
разгледување на случајот (правило 22, став 1 и правило 24, став 1). 

4. Како претседател на Советот (правило 21, став 5), г. Рисдал, преку 
секретарот се консултираше со застапникот на Владата, со адвокатот 
на апликантот и со делегатот на Комисијата во врска со организацијата 
на постапката (правило 37, став 1 и правило 38). Согласно со подоцна 
издадената наредба, записничарот ги доби  забелешките/поднесокот на 
апликантот на 18 ноември 1994 година и на Владата на 21 ноември. На 
1 декември секретарот на Комисијата го информира записничарот дека 
делегатот ќе ги поднесе своите забелешки во текот на расправата. 
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5.  На 2 февруари 1995 година претседателот одлучи во корист на интересите 
на правилното спроведување на правдата дека дадениов случај и 
случајот на Vermeulen против Белгија (58/1994/505/587) треба да бидат 
разгледувани на ист ден. Подоцна по направените консултации со Советот 
тој одлучи да ја презакаже расправата за дадениов случај од 20 март 1995 
година, датумот кој првично беше определен, на 30 август.  

6.    На 22 март 1995 година во согласност со правило 37, став 2, претседателот 
одлучи да го одобри барањето на Владата на Белгија да поднесе писмени 
забелешки во однос на одредени аспекти на случајот. Во писмо примено 
во архивата на 18 април 1995 година адвокатот на апликантот ги изнесе 
своите видувања во врска со прашањата кои се однесуваа на обемот на 
гореспоменатата интервенција на Владата како amicus curiae. На 24 мај 
1995 година записничарот ги доби забелешките. 

7.   Исто така, на 24 мај 1995 година Советот се откажа од надлежноста во 
корист на Големиот совет (правило 51). Во согласност со правило 51, став 
2 (а) и (б), претседателот и потпретседателот (г. Рисдал и г. Р. Бернард), 
заедно со останатите членови на првобитниот Совет, станаа членови 
на Големиот совет. На 8 јуни 1995 година, во присуство на записничар, 
претсдателот по пат на ждрепка ги извлече имињата на останатите судии, 
имено: г. Macdonald, г. R. Pekkanen, г. A.N. Loizou, г. J.M. Morenilla, г. John 
Freeland, г. L. Wildhaber, г. D.Gotchev, г. P. Kuris и г. U. Lohmus.

8.  Во согласност со одлуката на претседателот кој што му дозволи на 
адвокатот на апликантот да му се обрати на Судот на португалски јазик  
(правило 27, став 3), јавната расправа се одржа во Зградата за човекови 
права во Стразбур на 30 август. Судот пред тоа одржа подготвителен 
состанок.  

9.      Таму пред Судот се појавија:

(a) за Владата 

г. A. Henriques Gaspar, заменик-јавен

 обвинител на Републиката,  овластен претставник,

г. O. Castelo Paulo, поранешен претседател на Одделот за работа и 
работни односи на Врховниот суд, советник;

(б) за Комисијата 

г. H. Danelius),  делегат;

(в) за апликантот

г. J. Pires de Lima,  адвокат,
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г. J.M. Lebre de Freitas, професор по право на Универзитетот во 
Лисабон, адвокат  

г. М..Nobre de Gusmão, адвокат советници.

        Судот ги слушна обраќањата на г. Danelius, г. Pires de Lima, г. Lebre de Freitas, 
г. Henriques Gaspar и на г. Castelo Paulo.

ФАКТИ 

I      Околностите на случајот 

10. Г. Pedro Lobo Machado е португалски државјанин кој живее во Лисабон. 
Во 1955 година тој се вработил во компанијата Sacor како инженер. 
По нејзината  национализација во 1975 година, компанијата била 
апсорбирана од страна на Petrogal-Petróleos de Portugal, EP (Petrogal), 
концерн во државна сопственост. На 4 април 1989 година Petrogal станал 
јавно друштво со ограничена одговорност, каде што сè уште Државата е 
мнозински сопственик (поседува најголем дел од акциите). Во меѓувреме, 
на 1 јануари 1980 година апликантот се пензионирал.     

11. На 5 февруари 1986 година г. Lobo Machado покренал постапка против 
Petrogal пред Индустрискиот суд во Лисабон;компанијата била застапувана 
од страна на адвокат назначен од претседателот на управниот одбор 
на компанијата. Г. Lobo Machado барал признавање на неговата работна 
позиција на „генерален директор° наместо позицијата  „директор° која 
му била доделена на него од страна на неговиот работодавач, затоа што 
ваквата класификација имала влијание на износот на неговата пензија.Тој, 
исто така, барал исплата на сумите кои според колективниот договор за 
работа (acordo colectivo de trabalho) требало да му бидат исплаќани уште 
од 1980 година. 

12. Индустрискиот суд во Лисабон ги отфрил неговите тврдења во пресуда 
донесена на 7 октомври 1987 година. Оваа одлука била потврдена и од 
Апелациониот суд во Лисабон, со пресуда од 1 јуни 1988 година. 

13.  Апликантот поднел жалба до Врховниот суд (Supremo Tribunal de Justiça).

14. Откако странките си размениле молби, списите на случајот му биле 
испратени на претставникот на Јавното обвинителство во Врховниот суд-
заменик-јавен обвинител, на 20 февруари 1989 година. На 28 февруари тој 
претставник дал мислење во кое препорачал дека жалбата треба да биде 
отфрлена, поради: 
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„1. Видено.

2.  Жалителот ги повторува тврдењата кои веќе ги презентирал пред Апела-
циониот суд и бара пресудата на тој суд, како и пресудата на првостепениот 
суд да бидат оставени на настрана/поништени и да му се одобрат неговите 
дејствија. Како и да е, овие тврдења биле соодветно разгледани од страна 
на пресудата која е предмет на жалба, која сама по себе е доволна во поглед 
на изнесените причини за нејзино донесување. Затоа никакво понатамош-
но разгледување не е неопходно. 

3. Како резултат на ова мое мислење е дека жалбата мора да биде отфрлена.°

15.  На 19 мај 1989 година Врховниот суд на затворена сесија ја разгледал 
жалбата. Тројца судии, записничар и претставник од Јавното обинителство 
биле присутни за време на разгледувањето. Странките не биле повикани  
да присуствуваат. На крајот на разгледувањето судот усвоил пресуда со 
која што ја отфрлил жалбата. Оваа пресуда му била врачена на апликантот 
на 22 мај 1989 година.    

II     Релевантно домашно право

A.      Устав 

16.     Независнста и статусот на Јавното обвинителство се слични на оние на 
судството. Во член 221, и ставовите 1 и 2 од Уставот неговите функции се 
востановени на следниов начин: 

„1. Должностите на Јавното обвинителство се да ја претставува Државата, 
да постапува како обвинителна власт и да ги брани демократскиот јавен 
поредок и интересите одредени со закон. 

2. Јавното обвинителство ќе има свој сопствен статус и ќе биде независно, 
согласно со закон.° 

Б.      Институционалниот Закон кој го одредува работењето на Државното 
обвинителство 

17.    Законот број 47/86 од октомври 1986 година го дефинира опсегот/
обемот на овластувања на Јавното обвинителство и го одредува начинот 
на кој тоа треба да интервенира – како обвинител или како обвинет 
или поинаку во својство на „засегнат° (acessória)- во судските постапки. 
Следниве одредби се битни за дадениот случај: 

Дел  1

 „ Јавното обвинетелство со закон претставува тело кое е одговорно за 
претставување на Државата, постапува како обвинителна власт и ги 
брани демократскиот правен поредок и интересите назначени со закон.°
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Делот 3 (1)

        „На Јавното обвинителство ќе биде должност посебно:        
(a) да ја претставува државата ...;
(б) да дејствува како обвинителна власт;
(в) да ги претставува работниците и нивните семејства во одбрана на нивните 

социјални права;
(г) да ја брани независноста на судовите, во рамките на своите овластувања и 

да осигура дека судиската функција се извршува во согласност со Уставот 
и со словото на законот;

(д) дополнително да ја помогне имплементацијата на судските одлуки, во 
поглед на кои е овластено;

(ѓ) да спроведува директни истраги за кривични дела, дури и тогаш кога тие 
се спроведуваат од страна на други тела;

(е) да промовира и да  соработува во кампањи за превенција од криминал;
(ж) да врши набљудување над уставноста на законодавството;
(з) да интервенира во постапки за прогласување на стечај и неликвидност и 

во други постапки од јавен интерес;
(ѕ) да има советодавна улога, како што тоа е пропишано со овој Закон;
(и) да ги надгледува полициските постапки;
(ј) да поднесува жалби против одлуки кои се резултат на таен договор 

помеѓу странките, со намера да се избегне законот или кои се донесени со 
прекршување на искажаните законски одредби; и 

(к) да ги извршува сите други функции, кои ќе му бидат доделени со закон.°

 Дел 5

„1. Јавното обвинителство ќе интервенира 

во постапки како обвинител или обвинет: 

(a)  каде што ја застапува државата;

        ...

(г) каде што ги застапува работниците и нивните семејства во одбрана на 
нивните социјални права; 

        ...

4. Јавното обвинителство ќе интервенира во постапките во својство на 
„засегнат° кога: 

(a) ниту еден од случаите наведени во делот (1) не може да се примени и 
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каде што странките во случајот се автономни региони, локални власти, 
други јавни тела, добротворни организации и други институции кои 
ги промовираат јавните интереси, лицата на кои им недостига правна 
способност или исчезнати лица; или  

(б) во сите други случаи, одредени со закон.°

Дел 6 

„1. Онаму каде Јавното обвинителство интервенира во својство на               „ 
засегнат°, тоа ќе се грижи за сите интереси кои му се доверени на него 
преку преземање на сите неопходни мерки. 

2. Интервенцијата ќе биде направена на начинот кој е пропишан во законот 
што ја регулира постапката.°

Дел 11 (2)

„[Јавното обвинителство] ќе биде претставувано [во врховните судови] од 
заменици-јавни обвинители...°

Дел  59

„Министерот за правда може:

(a) да му даде специфични насоки на Јавниот обвинител  во однос на оние 
граѓански случаи во кои државата има интерес; 

(б) да го овласти Јавното обвинителство ... да ги прифати наодите на другата 
страна, да склучува спогодби или да ги прекинува постапките во оние 
граѓански случаи, во кои државата е странка; 

        ...°

В.      Законот за граѓанска постапка 

18. Битните одредби од Законот за граѓанска постапка,

  кои исто така се применуваат во случаите што спаѓаат во надлежност на 
индустриските судови, се следниве:   

Член 20 

„1. Државата ќе биде застапувана од  страна на Јавното обвинителство. 

2. Ако случајот се однесува на имот во државна сопственост или државни 
права, но имотот е управуван или правата се користат од страна на 
автономни тела, кои подоцна може да назначат правен застапник што ќе 
дејствува заеднички со Јавното обвинителство. Во случај на несогласување 
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помеѓу Јавното обвинителство и правниот застапник, мислењето на 
Јавното обвинителство ќе надвладее°. 

Член 709

„1. По прегледување на случајот, секој судија ќе го потпише и ќе го напише 
датумот, заедно со какви било коментари. На крајот на овој процес 
записничарот ќе го внесе случајот во листата на судот. 

2. На денот на кој судот заседава за усвојување на својата пресуда, судијата кој 
е задолжен за известување ќе ја прочита предлог-пресудата, откако сите 
останати судии ќе гласаат по редоследот по кој ги прегледале списите на 
случајот. Онаму каде што тоа е можно, фотокопија, или копија напишана 
на рака или копија напишана на машина од предлог-пресудата ќе ми 
биде доставена на претседателот и на другите судии пред почетокот на 
заседанието. 

        3. ...°

Член 752, став 1

        „Таму каде што Јавното обвинителство мора да интервенира 

[во постапките], списите на случајот ќе му бидат испратени  [за разгледување] 
во период од седум дена, после тоа списите на случајот ... ќе им бидат 
препратени на судијата-известувач и на другите судии за донесување 
на конечната пресуда; судијата-известувач може да ги задржи списите 
четиринаесет дена, додека другите судии можат да ги задржат седум 
дена.°

19. Според Уставот и според Институционалниот закон кој го одредува 
работењето на Јавното обвинителство, тоа подоцна мора да интервенира 
во сите постапки во кои е засегнат јавниот интерес (interesse público).

 Во случаите од Законот за работни односи, пракса на Одделот за работа 
и работни односи на Врховниот суд е на претставникот на Јавното 
обвинителство во тој суд (заменик-јавен обвинител) да му се дадат 
списите како тој/таа би можеле да го искажат нивното мислење во однос 
на тврдењата во жалбата. Како општо правило, претставникот исто така 
присуствува на расправата за разгледување на жалбата. 

Г.      Законот за работна постапка 

20.     Владата ги цитирала следниве одредби од Законот за работна постапка: 
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Член 8

„Претставници од Јавното обвинителство мора по автоматизам да ги 
застапуваат: 

        (a) Работниците и нивните семејства;

        (б) ...°

Член10
„Онаму каде што е назначен правен застапник  автоматското застапување од 
страна на  Јавното обвинителство ќе престане, без какви било   предрасуди во 
однос на нивната интервенција во својство на „засегнат°. 

ПОСТАПКИ ПРЕД КОМИСИЈАТА 

21. Г. Lobo Machado се обратил до Комисијата на 2 ноември 1989 година. 
Потпирајќи се на член 6, став 1 од Конвенцијата, тој се жалел дека како 
прво, немало нова процена од страна на Апелациониот суд на доказите 
кои се однесувале на фактите што наводно биле утврдени од страна на 
првостепениот суд, дека немало јавна расправа ниту во Апелациониот 
суд ниту во Врховниот суд; тој понатаму се жалел на доделената улога на 
претставникот на Јавното обвинителство во текот на постапката пред 
Врховниот суд, за која тој твредел дека го прекршила неговото право за 
фер судење од страна на независен и непристрасен суд и дека го навредила 
принципот на рамноправност. Тој, исто така, тврдел дека бил прекршен 
и член 1 од Протоколот број 1, за сметка на неповолните финансиски 
последици предизвикани од неуспехот на неговите дејствија.  

22. На 29 ноември 1993 година Комисијата ги прогласила за прифатливи 
жалбите во однос на учеството на претставник од Јавното обвинителство 
во текот на постапката пред Врховниот суд и кршењето на правото на 
апликанотот за мирно уживање во неговиот имот. Комисијата го прогласила 
преостанатиот дел од апликацијата (број 15764/89) за неприфатлив. 
Во својот извештај од 19 мај 1994 година (член 31), таа со четиринаесет 
наспроти девет гласа го искажала мислењето дека имало прекршување на 
член 6, став 1 од Конвенцијата и со дваесет и два наспроти еден глас дека 
немало друго одвоено прашање што произлегувало во согласност со член 
1 од Протоколот број 1. Целосниот текст на мислењето на Комисијата и 
трите одвоени мислења содржани во извештајот се репродуцирани во 
форма на анекс на оваа пресуда (1).  
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Забелешка од секретарот

1.  Од практични причини, овој анекс е достапен само со испечатената верзија 
на пресудата (во Извештаите за пресуди и одлуки – 1996 година), но копија 
од Извештајот на Комисијата може да се добие од архивата.  

ЗАВРШНИ ПРОИЗНЕСУВАЊ НА ВЛАДАТА ПРЕД СУДОТ 

23.     Во своето барање, Владата побарала од Судот „да одлучи дека немало 
прекршување на член 6, став 1 од Конвенцијата.° 

ПРАВО

I      НАВОДНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 6, СТАВ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

24.     Г.Lobo Machado тврдел дека имало прекршување на член 6, став 1 од 
Конвенцијата, кој гласи: 

 „При утврдувањето на неговите граѓански права и обврски ..., секој има 
право на правично ...судење...од страна на независен и непристрасен суд...°

 Прво, тој се жалел дека не бил во можност пред Врховниот суд да ја 
донесе пресудата да добие копија од писменото мислење на Јавното 
обвинителство или дека поради ова не бил во можност да одговори на 
истото; и второ, тој се жалел на присуството на Јавното обвинителство на 
расправите на Врховниот суд, кои се одржале зад затворени врати, иако 
претходно Јавното обвинителство ги поддржало тврдењата на Petrogal. 
Според него, како резултат на ова, нивното присуство било во спротивност 
на принципот на еднаквост и ја довело во прашање независноста на судот. 
Понатаму, затоа што тој покренал постапка против концерн во државна 
сопственост имал право да се сомнева во непристрасноста на Јавното 
обвинителство како претставник на државата во приватни спорови од 
финансиска природа. 

      Тој продолжил, велејќи дека немало ништо со што можело да се оправда 
присуството на заменик-јавниот обвинител на расправите. Неговата улога 
не била да го советува судот, или да ја осигура доследноста во нивната 
пракса. Ниту, пак, неговото присуство во дадениов случај можело да се 
објасни со потребата да се заштити јавниот интерес, затоа што тој веќе 
застанал на страната на работодавачот. 

  Должностите на португалското Јавно обвинителство биле такви во 
дадениов случај што неговиот претставник можеби добил инструкции од 
министерот за правда во однос на неговите завршни поднесоци и во однос 
на неговата улога при разгледувањето на жалбата од страна на Врховниот 
суд. Како последица на ова, не можело, а убедливо да не се каже во однос 
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на Португалија, дека прекршувањто на принципот на правичност на 
граѓанската постапка поради неоснованата интервенција на Јавното 
обвинителство била помалку сериозна отколку исто такво мешање во 
кривичните постапки.   

25.  Комисијата во најголем дел се согласила со ваквиот начин на размислување 
и сметала дека принципите востановени во пресудата Borgers против 
Белгија, од 30 октомври 1991 година (серија А број 214-Б) се применливи  
mutatis mutandis и во граѓански постапки. За време на јавната расправа, 
нивниот делегат изјавил дека прекршувањето настанало како резултат 
на комбинацијата на фактот дека г. Lobo Machado не бил во можност 
да одговори на писменото мислење на претставникот од Јавното 
обвинителство и фактот дека претставник од Јавното обвинителство бил 
присутен на расправите.  

26.     Владата посочила дека странките - апликантот и Petrogal ги искористиле 
нивните права во постапката на еднаква основа преку своите адвокати/
правни застапници. Во ваквите постапки, заменик-јавниот обвинител, 
еден од членовите на Јавното обвинителство од највисок ранг, не може 
да се изедначи/спореди со странките. Имајќи ги предвид посебните 
карактеристики на системската интервенција од страна на Јавното 
обвинителство во Врховниот суд во случаи од областа на работните 
односи, принципите востановени со пресудата во случајот Borgers не 
се применливи во дадениов случај. Членот на Јавното обвинителство 
во своето својство како институција на судскиот систем немал никаква 
друга должност освен да му помага на судот, преку давање на сосема 
независно, објективно и непристрасно писмено мислење во однос на 
законските прашања отворени од страна на странките. На овој начин 
тој осигурал добро спроведување на правдата. Објективната функција 
на amicus curiae била извршена од страна на заменикот јавен обвинител 
во својство на гарант на доследноста на праксата на Врховниот суд и 
заштитник на јавните интреси во случаи од областа на работните односи, 
нешто кое добро ѝ било познато на јавноста, а особено на адвокатите. 
Не може да се каже дека само поради тоа што напишал мислење кое 
строго се засновало на законите, заменик-јавниот обвинител станал „ 
објективно кажано° „сојузник° или „ противник° (видете ја пресудата во 
случајот Borgers, претходно цитирана, стр. 32, став 26). Фактот дека една 
од странките била концерн во државна сопственост кој  подоцна станал 
јавно друштво со ограничена одговорност во кое државата го поседувала 
мнозинството на акции немало никакво влијание на процената дали во 
дадениов случај бил испочитуван принципот на фер/правично судење. 
Petrogal имал свои сопствени органи. Во случаи како дадениов, делот 
59 од Институционалниот закон што ја регулира работата на Јавното 
обвинителство (видете го став 17 погоре), кој бил цитиран од страна на 
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апликантот, не го овластува министерот за правда да дава инструкции во 
однос на задачите на Јавното обвинителство.     

      Во дадениов случај, Обвинителството се ограничило себеси само на 
давање на кратко писмено мислење и на никој начин не учествувало, ниту 
на советодавен или на кој било друг начин, во процесот со кој судот ја 
донесол својата пресуда кога расправал на затворена сесија (спротивно на 
пресудата во случајот Borgers, цитирана претходно). 

27. Белгиската Влада во својот поднесок тврдела дека (видете го став 6 
погоре) фундаменталните разлики помеѓу кривичните и граѓанските 
постапки пред Врховниот суд наложувале преседанот Borgers (видете ја 
претходно цитирана пресуда) да не треба да се применува кога станува 
збор за граѓански постапки. На сите настани, посебните карактеристики 
на секој поединечен случај и релевантното национално законодавство 
мораат да се имаат предвид за да се избегне еднообразно осудување, затоа 
што тоа е во спротивност на член 6, став 1, институција која се докажала 
како корисна и во Белгија и во Португалија.   

28. Судот прво посочил дека дадениот спор се однесувал на социјалните 
права и бил помеѓу две јасно дефинирани страни: апликантот, како 
тужител, и Petrogal, како обвинет. Во овој контекст должноста на Јавното 
обвинителство во Врховниот суд била во најголема мера да му се помогне 
на судот и да осигура доследност во неговата пракса. Имајќи предвид дека 
станува збор за социјални права, интервенцијата на Јавното обвинителство 
во постапката била особено оправдана од аспект на заштита на  јавниот 
интерес. 

 Второ, мора да се посочи дека португалското законодавство не дава никакви 
насоки во однос на тоа како претставникот на Јавното обвинителство кој 
е припоен на Одделот за работа и работни односи на Врховниот суд треба 
да ја извршува својата улога, кога овој оддел заседава на затворени сесии 
( спротивно на пресудата во случајот Borgers, претходно цитирана, стр. 28, 
став 17 и стр. 32, став 28). 

29.  Како и во својата пресуда во случајот Borgers (стр. 32, став 26), како 
и да е, Судот смета дека тоа големо влијание мора да ѝ се припише, 
всушност, на улогата што во постапката ја имал претставникот на Јавното 
обвинителство, и уште повеќе на содржината и на ефектите од неговите 
забелешки. Тие содржат мислење кое е надвор од неговите овластувања, 
а со тоа и надвор од овластувањата на самото Јавно обвинителство. Иако 
тоа е објективно и е доследно на законите, сепак, целта на мислењето е да 
советува го судот и согласно на тоа да влијае врз Врховниот суд. Во оваа 
насока, Владата ја потенцираше важноста на дадениот придонес од страна 
на Јавното обвинителство во однос на осигурувањето на доследноста 
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на праксата на судот, и уште поважно во дадениов случај во однос на 
заштитата на јавниот интерес.       

30.  Во својата пресуда од 17 јануари 1970 година во случајот Delcourt против 
Белгија, Судот во образложението на одлуката посочил дека во дадениот 
случај член 6, став 1 е применлив и дека „пресудата на Касациониот суд... 
може да  има повратно влијание врз позицијата на  засегнатото лице° ( 
серија А, број 11, стр. 13- 14, став 25). Судот ова размислување го посочил 
уште во неколку наврати (видете, mutatis mutandis, ги следниве пресуди: 
Pakelli против Германија, 25 април 1983 година, серија А  број 64, стр. 
17, став 36; Pham Hoang против Франција, 25 септември 1992 година, 
серија А, број  243, стр. 23, став 40; и Ruiz-Mateos против Шпанија,23 јуни 
1993 година, серија А, број 262, стр. 25, став 63).  Истото се однесува и на 
дадениов случај, затоа што исходот на жалбата можел да има влијание врз 
износот на пензијата на г. Lobo Machado.  

31. Затоа имајќи го предвид влогот на апликантот во постапката пред 
Врховниот суд и имајќи ја предвид природата на мислењето дадено 
од страна на заменик-јавниот обвинител во кое било сугерирано дека 
жалбата треба да биде отфрлена (видете го став 14 погоре), фактот 
дека било невозможно за Lobo Machado да добие копија од ова мислење 
и да одговори на истото пред да биде донесена пресудата довело до 
прекршување на неговото право за спротивставена постапка. Ова правило, 
во принцип значи можност за странките во кривичното или граѓанското 
судење да бидат запознаени и да имаат можност да ги коментираат 
сите изнесени докази и приложени поднесоци, дури и оние поднесени од 
страна на независен претставник на националната правна служба,  кои се 
поднесени со намера да влијаат врз одлуката на Судот (видете ги, помеѓу 
другите власти и mutatis mutandis, следниве пресуди: Ruiz-Mateos,претходно 
цитирана,стр., 25, став 63; McMichael против Обединетото Кралство, 24 
февруари 1995 година, серија А 307-Б, стр. 53-54, став 80; и

Kerojärvi против Финска, 19 јули 1995 година, серија А број 322, стр. 16, став 42).

Судот смета дека овој факт самиот по себе претставува прекршување на член, 
6 став 1. 

32. Даденото прекршување дополнително биле влошено од самото присуство 
на заменик-јавниот обвинител на расправите на Врховниот суд, кои се 
одржале зад затворени врати. Иако тој немал влијание, ниту советодавно 
ниту какво било друго (видете ги ставовите 26 и 28 погоре), иако гледано 
од страна, ова му овозможило дополнителна можност да го истакне своето 
мислење зад затворени врати без страв од негирање и спотивставување 
(видете ја пресудата во случајот Borgers, цитирана претходно, стр. 32, став 
28). 
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        Фактот дека неговото присуство му овозможило на Јавното обвинителство 
прилика да придонесе во одржувањето на доследноста на праксата на 
судот, не може да го промени ваквиот наод, затоа што имањето на присутен 
претставник не е единственото средство за остварување на ваквата цел, 
како што тоа го покажуваат праксите на најголем дел од останатите држави-
членки на Советот на Европа. 

Затоа, тука исто така имало прекршување на член 6, став 1 и во овој поглед. 

33.    Овие заклучоци прават да биде непотребно за Судот да одлучува во однос 
на тврдењето на жалителот дека Врховниот суд не бил ниту непристрасен 
ниту независен. 

II   НАВОДНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 1 ОД ПРОТОКОЛОТ БРОЈ 1   

34.    Пред Комисијата, апликантот тврдел дека имало прекршување на член 1 
од Протоколот број 1, но тој не ги повторил ваквите тврдења пред Судот. 

35.  Судот не смета дека мора да го покрене ова прашање по свое сопствено 
барање.    

III    ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 50 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

36.     Член 50 од Конвенцијата гласи:

 „Доколку Судот утврди дека одредена одлука или мерка донесена од страна на 
законските власти или кои било други власти на Високата договорна страна 
е целосно или делумно во спротивност со обврските кои произлегуваат 
... Конвенцијата, и ако внатрешното право на заинтересираната страна 
овозможува само делумно отстранување на последиците на таа одлука или 
мерка, одлуката на Судот ќе ѝ додели, доколку тоа е неопходно, правично 
задоволување на оштетената страна. °

        A. Отштета 

37. г. Lobo Machado изјавил дека сосем настрана од ефектите на исходот на 
постапката на неговиот професионален живот, сомнежите за судскиот 
систем што биле покренати со дадениов случај, засекогаш ја нарушиле 
неговата доверба во демократските институции. Претрпената  нематерјална 
отштета  не може да биде помала од 3 500 000 ескудоси (ПТЕ).   

38.  Владата тврдела дека немало никаква поврзаност помеѓу прекршувањето 
и наводната отштета. 

39.  Делегатот / претствникот на Комисијата не искажал никакво мислење.  

40.  Судот смета дека наодот за прекршување на член 6 сам по себе претставува 
правично задоволување по однос на оваа основа. 
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        Б.  Трошоци и надоместоци 

41. Апликантот, исто така, барал 1 500 000 португалски ескудоси за трошоци 
и давачки направени за негово застапување пред институциите на 
Конвенцијата. 

42. Немало искажано мислење ниту од страна на Владата ниту од страна на 
делегатот на Комисијата. 

43. Судот го прифатил барањето на г. Lobo Machado и му го доделил бараниот  
износ, од кој износот од  21 724 француски франци кои  биле платени од 
страна на Советот на Европа за правна помош ќе бидат одбиени. 

        В.  Затезни камати 

Согласно со информација која му е достапна на Судот, законската каматна 
стапка применлива во Португалија на датумот на усвојување на даденава 
пресуда изнесува 10% на годишно ниво. 

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ; СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 

1.  Одлучи дека имало прекршување на член 6, став 1 од Конвенцијата. 

2.  Одлучи дека не е неопходно да се разгледа случајот во однос на член 1 од 
Протоколот број 1. 

3. Одлучи дека оваа пресуда само по себе претставува доволно правично 
задоволување во поглед на наводната отштета. 

4. Одлучи 

(a) дека тужената држава треба на апликантот во период од три месеци да му 
исплати износ од 1 500 000 (еден милион и петстотини илјади) ескудоси, 
минус 21 724 (дваесет и една илјада седумстотини и дваесет и четири) 
француски франци, кои ќе бидат претворени во ескудоси по важечкиот 
курс за размена на датумот на донесување на оваа пресуда, на име трошоци 
и давачки; 

(б) дека по истекот на гореспоменатите три месеци ќе се плаќа основна камата 
од 10% на годишно ниво на овие износи, сè до остварување на исплатата. 

5.  Го отфрла преостанатиот дел од барањето за правично задоволување. 

Направена на англиски и француски јазик и донесена за време на јавната 
расправа во Зградата за човекови права во Стразбур на 20 февруари 1996 
година. 

Потпишана од: 

г.  Rolv RYSSDAL,  претседател                                         г. Herbert PETZOLD, секретар
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11. ГОЛЕМ СУДСКИСОВЕТ

PELLEGRIN против ФРАНЦИЈА

(Жалба број 28541/95)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР,  8 декември 1999 година

Во предметот Pelegrin против Франција,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи во согласност со член 27 
од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи (во 
понатамошниот текст насловена како „Конвенцијата°), како и измените 
и дополнувањата направени со Протоколот 11 како и со релевантните 
одредби на Правилникот на Судот, преку Големиот судски совет, составен 
од следниве судии:

  г-ѓа E. P  9претседател на Судскиот совет)
 г. Mr A. P  R
 г. L. F  B
 г. L. C
 г. Mr J. P. C
 г-ѓа F. T
 г. W. F
 г. K. J
 г. M. F
 г. V. B
 г. J. C
 г. B. Z
 г-ѓа N. V
 г. J. H
 г-ѓа W. T
 г. T. P

 г. K. T

и со M.  B -B ), заменик-секретар, по советувањето извршено на 
затворените седници на 10 јуни и 17 ноември 1999 година, ја донесе следнава 
пресуда, која беше усвоена на погоре последно споменатиот датум:
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ПОСТАПКА

1.  Предметот беше доставен до Судот од страна на Европската комисија за 
човекови права (натаму именувана како „Комисијата°) на 9 декември 
1998 година, во рамки на пропишаниот рок од три месеци, предвиден со 
поранешните членови 32 (став 1) и 47 од Конвенцијата. Изворот на овој 
предмет е претставката (број 28541/95) против Република Франција, 
поднесена до Комисијата, согласно со поранешниот член 25 од страна на г. 
Жил Пелегрин, државјанин на Франција, на 8 јули 1995 година.

 Барањето од Комисијата се однесуваше на поранешните членови 44 и 48 
и на Декларацијата, со која Франција ја има признато задолжителната 
надлежност на Судот (поранешен член 46). Целта на барањето беше да се 
добие одлука за тоа дали презентираните фактиво однос на овој предмет 
претставуваат неисполнување на обврските од страна на соодветната 
држава, согласно со член 6 (став 1) од Конвенцијата.

2. На 6 јануари 1999 година, подносителот го именувал адвокатот што ќе го 
застапува (правило 36, став 3).

3. Во согласност со одредбите од член 5 (став 4) од Протоколот 11, а во врска со 
правилата 100 (став 1) и 24 (став 6), на 14 јануари 1999 година група судии 
од Големиот судски совет одлучиja по овој предмет да постапува Големиот 
судски совет на Судот. По службена должност, во Големиот судски совет 
беа вклучени г. J.-P. Costa, судија избран од Франција (член 27, став 2 од 
Конвенцијата и правило 24, став 4,) г. L. Wildhaber, претседател на Судот, 
г-ѓа E. Palm, потпретседател на Судот, како и г. M. Fischbach, потпретседател 
на оддел (член 27, став 3 од Конвенцијата и правило 24, ставови 3 и 5 (а)). 
Останатите именувани членови, со кои се надополни состав на Големиот 
судски совет беа: г.L. Ferrari Bravo, г. L. Ca lisch, г.W. Fuhrmann, г. K. Jungwiert, 
г.J. Casadevall, г.B. Zupančič, г-ѓа N. Vajić, г. J. Hedigan, г-ѓа W. Thomassen, г-ѓа 
M. Tsatsa-Nikolovska, г. T. Panţîru, г. E. Levits и г.K. Traja (правило 24, став 3).

4. На барање од Судот (согласно со правило 99), Комисијата делегираше и 
еден од своите членови, односно г J.-C. Geus, за да учествува во постапката 
пред Големиот судски совет.

5. Секретарот го прими поднесокот на подносителот на жалбата на 7 април 
1999 година, а поднесокот на Француската влада (понатаму во текстот 
именувана како „Владата°) на 16 април.

6. Во согласност со одлуката на претседателот беше одржана јавна седница, 
во Зградата на човековите права во Стразбур, на 10 јуни 1999 година.
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Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г.J.-F. D , заменик-директор за правни прашања при 
Министерството за надворешни работи,   застапник,
г. P. B , Оддел за човекови права, Сектор за  
правни прашања при Министерството за надворешни работи,  адвокат,

(б)  во име на апликантот
г. C. P , член на Париската адвокатска комора, адвокат,

(в)  во име на Комисијата
г. J.-C. G , делегат,
г-ца M.-T. S , секретар на Комисијата.

 Свои излагања пред Судот имаа г. Geus, г. Pettiti и г. Dobelle.

7. Г. Wildhaber, кој не беше во можност да присуствува на седницата во 
својство на претседател на Големиот судски совет, беше заменет од страна 
на г-ѓа Palm (согласно со правило 10), а неговото место како член на 
Големиот судски совет го зазема г-ѓа F. Tulkens, заменик-судија (правило 
24, став 5 (б)). Г. Levits, кој, исто така, не беше во можност да присуствува 
на седницата, беше заменет со г. Butkevych, заменик-судија (согласно со 
претходно споменатото правило 24, став 5 (б)). Г-ѓа Цаца-Николовска, 
која не беше во можност да присуствува на седницата на 17 ноември 
1999 година, ја замени г. А Pastor Ridruejo, заменик-судија (согласно со  
претходно споменатото правило 24, став 5 (б)).

ФАКТИ

I   ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

A.  Релевантни факти

8. До 1989 година апликантот работел во приватниот сектор, каде главно 
работел како консултант за деловно работење и сметководство. Врз 
основа на професионалното искуство, со кое се стекнал на тој начин, тој 
аплицирал за работно место во рамките на Француските државни служби, 
во рамки на програмата за соработка со странски земји.

9. Тој бил вработен од страна на француското Министерство за соработка 
и развој – со договор за работа потпишан на 13 март 1989 година – како 
технички советник на Министерот за економија, планирање и трговија 
на Екваторијална Гвинеја. Како раководител на проектот, требало да 
биде одговорен за изготвување на буџетот за државните инвестиции за 
1990 година, како и да учествува во изработката на тригодишен план и 
тригодишна програма за јавни инвестиции, во соработка со државните 
служби во Гвинеја и меѓународните организации.
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10. Во договорот за работа било наведено дека подносителот се става на 
располагање на Владата на Република Екваторијална Гвинеја за два 
поединечни периоди од по десет месеци, со период за одмор и домашна 
посета меѓу нив, пресметан врз основа на добивање пет дена одмор, за секој 
месец минат на работа. Исто така, во договорот биле наведени и условите 
за неговата плата и примања, како и во однос на сите други прашања 
поврзани со важечките правила и прописи, пропишани со Законот од 13 
јули 1972 година (погледнете го став 36 подолу).

11. На 9 јануари 1990 година, по одреден број локални недоразбирања, 
гвинејските власти го вратиле апликантот на располагање на француските 
власти. Тоа значело и прекин на неговиот договор за работа, по истекот на 
предвидениот период за одмор и домашна посета (погледнете го став 31 
подолу во текстот).

12. Министерството имало намера да му понуди нов договор за работа на 
апликантот, по завршетокот на периодот за одмор и домашна посета, 
назначувајќи го да извршува одредени должности во Габон. За да се 
квалификува за тоа работно место, тој морал да исполни два претходни 
услова, што се барало и од сите останати апликанти, за работните места 
поврзани со меѓународната соработка: како прво, кандидатите морале да 
обезбедат претходна согласност од властите во земјата во која би работеле 
и второ, морале да добијат соодветна медицинска потврда, во однос на 
способноста за работа во странство.

13. Имајќи предвид дека постапката за добивање одобрение од габонските 
власти се одвивала многу бавно, Министерството за соработка и развој 
го известило апликантот – со писмо од 2 февруари 1990 година – дека 
неговиот работен однос се прекинува, истовремено известувајќи го дека 
тој повеќе нема да биде дел од состав на Министерството, започнувајќи од 
15 март 1990 година.

14. Подоцна властите во Габон дале одобрување за работно место на 
финансиски аналитичар, при Министерството за реформи на јавниот 
сектор. Со писмо од 7 февруари 1990 година, Министерството за соработка 
и развој го примило на знаење ова одобрување и следствено ја поништило 
одлуката за разрешување од 2 февруари. Апликантот потоа бил повикан да 
се јави на задолжителните медицински прегледи, за процена на неговата 
способност за работа.

15. На 22 февруари 1990 година докторот задолжен за медицински услуги 
при министерствата, инаку специјалист по тропска медицина, извршил 
преглед на апликантот и побарал изготвување на дополнителен 
психијатриски извештај. Земајќи ги предвид резултатите од таквата 
дополнителна дијагноза, на 15 март 1990 година докторот утврдил дека 
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апликантот трајно е неспособен да ги извршува своите работни обврски 
во странство.

16. На 23 март 1990 година Министерството за соработка и развој го примило 
на знаење таквото стручно мислење и соодветно го информирало 
апликантот дека неговото име ќе биде отстрането од постојаниот список 
на кадри вработени во Министерството, започнувајќи од 15 март 1990 
година.

Б.  Предметна постапка

17. На 16 мај 1990 година апликантот поднел жалба до Управниот суд во 
Париз, барајќи поништување на одлуката од 23 март 1990 година како 
незаконска.

18. На 9 ноември 1990 година Министерството за соработка и развој го 
поднело својот одговор на тужбата.

19. Со времено решение и одлука, на 16 април 1992 година Управниот суд 
во Париз наложил изготвување на медицински извештај, со цел да се 
утврди дали, имајќи ја предвид неговата здравствена состојба во март 
1990 година, апликантот навистина не бил способен да ги извршува 
своите работни задачи како технички советник, во рамки на програмата 
за меѓународна соработка.

20. На 21 ноември 1992 година медицинскиот експерт го поднел својот 
извештај, откако на 3 септември 1992 година извршил разговор со 
апликантот, како и медицински, психолошки и невропсихијатриски 
преглед на апликантот. Според неговото мислење, управната постапка и 
реакцијата на Министерството за соработка и развој биле прекумерни, 
наведувајќи дека здравствената состојба на апликантот не била таква за тој 
да се прогласи за неспособен за работа, по истекот на три месеци отсуство 
поради боледување, по што неговиот случај би можел дополнително да 
биде разгледан од страна на медицински стручен одбор.

21. На 22 декември 1992 година апликантот поднел тужба за надоместок на 
штета, барајќи од државата да му исплати надоместок по две различни 
основи. Како прво, барал исплата на 550 000 француски франци, што е 
сумата која сметал дека би ја заработил доколку и понатаму останел на 
своето работно место и второ, барал и надоместок од 500 000 франци 
за претрпената лична материјална и нематеријална штета и страдање, 
поради фактот што бил отпуштен од работа.

22. Со одлука од 4 јануари 1993 година Управниот суд во Париз го утврдил 
износот кој требало да се исплати како надоместок за трошоците за 
изготвување на медицинскиот извештај. Подоцна, со одлука од 1 март 
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1993 година, извршил корекција на една административна грешка, 
содржана во оперативните одредби од првичната одлука.

23. На 8 март 1993 година Министерството за соработка и развој ги поднело 
своите коментари и мислења во однос на медицинскиот извештај.

24. На 14 април 1993 година апликантот го поднел својот одговор.

25. На 3 мај 1993 година министерот за соработка и развој ги поднел своите 
правни аргументи во одговор на тужбата за надоместок на штета, 
поднесена од страна на апликантот од 22 декември 1992 година, тврдејќи 
дека истата е неоснована.

26. На 14 септември и 4 октомври 1994 година министерот за соработка 
и развој дал поднесок за побивање на доказите, заедно со одреден број 
документи.

27. На 13 декември 1994 година апликантот поднел одговор на 
гореспоменатиот поднесок.

28. Рочиштето за овој случај било закажано за 19 јануари 1995 година. На 9 
јануари 1995 година апликантот бил информиран дека судската постапка 
по овој предмет се одлага на неопределено време, за датум кој би бил 
утврден дополнително.

29. На 11 и 18 јануари 1995 година министерот за соработка и развој поднел 
свои дополнителни забелешки и коментари и одреден број документи.

30. На 16 февруари 1995 година апликантот го доставил својот одговор на 
истите.

31. Со пресуда од 23 октомври 1997 година, по одржаното рочиште на 25 
септември 1997 година, Управниот суд во Париз ја отфрлил тужбата на 
апликантот и тоа, како во делот на барањето за поништување на одлуката 
за отпуштање од работа, така и во делот на барањето за надоместок на 
штета. Поконкретно, во пресудата се наведува и следново:

„...  Што се однесува до барањето за поништување на одлуката на Министерот 
за соработка од (23) март 1990 година

 Прво, документацијата во судските списи од овој предмет покажува дека 
договорот на г Пелегрин со државата за работа во Екваторијална Гвинеја, 
како дел од програмата за меѓународна соработка, бил поништен, отка-
ко властите во Гвинеја го препуштиле на располагање на француската 
држава. И покрај фактот што со писмо од 7 февруари 1990 година мини-
стерот ја поништил одлуката од 2 февруари 1990 година, со која името 
на г. Пелегрин требало да биде избришано од списокот на вработени во 
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Министерството, започнувајќи од 15 март 1990 година, што било сторено 
во очекување на потпишување на нов договор за работа, тој немал намера 
да го реактивира работниот договор, со кој, г Пелегрин бил распореден 
на работни должности во Екваторијална Гвинеја, затоа што тој договор 
бил автоматски поништен, кога странската држава повторно го ставила 
на директно располагање на француските власти. Следствено, г. Пелегрин 
не може полноважно да тврди дека одлуката од (7) февруари 1990 година 
била незаконски укината со одлуката донесена на (23) март 1990 година.

 Второ, со својата одлука за бришење на името на апликантот од списокот 
на вработени во Министерството, започнувајќи од 15 март 1990 година, 
министерот едноставно само постапувал согласно со  фактот дека дого-
ворот со кој г. Пелегрин се назначува на служба во Екваторијална Гвинеја 
истекувал на тој датум и согласно со  фактот дека нов договор за работа 
не бил потпишан. Следствено, неговата одлука не може да се анулира или 
да се поништи поради какви било евентуални незаконски постапки или 
настани, навраќајќи се во минатото.

 Трето, медицинскиот извештај од 21 ноември 1992 година покажува дека 
на (23) март 1990 година г Пелегрин не ги задоволувал условите за фи-
зичка подготвеност, предвидени за работа во странство. Според тоа, тој не 
може полноважно да тврди дека одлуката од (23) март 1990 година каде 
се цитира...мислењето во однос на неговата неспособност, како основа за 
одбивањето да му се понуди нов договор за работа во службите за сора-
ботка во Габон е спорна, поради евентуално погрешно донесена оцена;...

Што се однесува до барањето за надоместок  на штета

Од отфрлањето на аргументацијата на г. Пелегрин, дадена во поддршка на не-
говото барање за укинување на одлуката од (23) март 1990 година, произ-
легува дека тој не може да се повика на какво било казниво и незаконско 
постапување кое би ја префрлило одговорноста за истото врз државата, 
односно власта. Според тоа, неговото барање за надоместок на штета од 
државата, за предрасуди и предизвикана штета поради одлуката од (23) 
март 1990 година, мора да биде одбиено...°

32. На 16 јануари 1998 година апликантот доставил најава на жалба против 
гореспомената пресуда, која му била доставена на 13 јануари, при што дал 
и свое образложение за основаноста на жалбата.

33. На 10 јуни 1998 година министерот за соработка и развој доставил одговор 
на најавената жалба со сопствено образложение.

34. На 30 јуни 1998 година апликантот поднел дополнително образложение 
кон жалбата.
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35. Во моментов предметот е во фаза на постапување пред Апелациониот 
управен суд во Париз.

II   РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО

Закон број 72-659 од 13 јули 1972 година за служба на вработените цивили во 
културната, научната и техничката сфера на работа во странски држа-
ви.

36. Во релевантните одредби од законот, со кој се регулира службата на 
вработените цивили во културната, научната и техничката сфера на 
работа во странски држави (во врска со кој на 25 април 1978 година беа 
усвоени два декрета за имплементација) е пропишано следново:

Дел 1

„Правата и обврските на вработените цивилни лица од кои државата бара 
и очекува да извршуваат одредени културни, научни или технички 
должности на соработка надвор од француската територија, во корист и 
за сметка на странски држави, а особено оние кои се ангажирани преку 
спогодби потпишани помеѓу Франција и тие држави, се регулирани со 
одредбите на овој Закон...°

Дел 3

„Без никакви предрасуди, во однос на правилата за практикување на 
судските функции, сите вработени на кои се однесува овој Закон додека 
ги извршуваат своите должности се должни да работат согласно со 
овластувањата на Владата на странската држава или на институцијата во 
која тие се поставени на должност, согласно со дефинираните услови во 
евентуалната спогодба, потпишана помеѓу француската влада и властите 
во соодветната странска држава.

Од нив се бара и се очекува дискреционо однесување и пристојност кои 
доликуваат на лица што ги вршат своите должности на територија на 
странска држава и кои се својствени и очекувани за јавно-услужниот 
карактер на задачите што тие ги извршуваат... Забрането им е да 
учествуваат во каква било активност или настан кои би можеле да 
бидат штетни за француската држава, локалната јавна политика или 
за меѓусебните односи помеѓу француската држава и другите странски 
држави.

Во случај на неисполнување на обврските, предвидени во двата претходни 
става, нивниот мандат и служба можат веднаш да бидат прекинати, без 
никакви претходни формалности и без никакво влијание или штета во 
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однос на евентуални управни постапки, кои би можеле да се водат против 
нив, по нивното враќање во Франција.°

III   СПОРЕДБЕНО ПРАВО: ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ПРАВОТО НА ЕЕЗ

„Слобода за движење на работниците и пристап до вработување во јавните 
служби на државите-членки – активности на Комисијата во однос 
на примената на член 48(4) од Спогодбата за ЕЕЗ° (Соопштение на 
Комисијата на Европските заедници објавено во СВЕЗ (OJEC) број С72 од 18 
март 1988 година)

37. Член 48(4)  од Спогодбата од 25 март 1957 година со која се воспоставува 
Европската економска заедница („Спогодбата за ЕЕЗ°), овозможува 
дерогација на начелото за слободното движење на работниците во рамки 
на Заедницата, во однос на „вработувањето во јавните служби°.

38. Судот за правда на Европските заедници има развиено едно рестриктивно 
толкување на оваа дерогација. Во својата пресуда од 17 декември 1980 
година, во предметот Комисијата против Белгија (C-149/79, ECR 3881), 
Судот одлучи дека дерогацијата се однесува само на оние работни места 
кои вклучуваат директно или индиректно учество во практикувањето на 
овластувањата дадени со јавното право и должностите, кои се дизајнирани 
со цел да се заштитат општите интереси на државата или на некои други 
јавни органи, а за кои може да се претпостави дека кај лицето кое е назна-
чено на тоа работно место постои еден специјален однос на верност кон 
државата и власта, како и реципроцитет во однос на правата и обврските 
кои ја претставуваат основата за националната поврзаност.

39. Европската комисија, која со Спогодбата за ЕЕЗ беше задолжена за правил-
на примена на правилата на Заедницата, посочи дека голем број работни 
места, кои најверојатно би биле опфатени со таквата дерогација, од реален 
аспект немаат врска и влијание врз практикувањето на овластувањата 
пропишани со јавно право или, пак, со заштита на општите интереси на 
државата.

40. Во своето соопштение од 18 март 1988 година таа си даде задача да ги на-
веде особено оние активности и работи кои се опфатени со дерогацијата 
и оние кои не се. На тој начин беа воспоставени две одделни категории 
на активности, според тоа дали истите вклучуваат „директно или инди-
ректно учество во практикувањето на овластувањата дадени со јавното 
право и должностите кои се дизајнирани, со цел да се заштитат општите 
интереси на државата°. Овие категории беа дефинирани на следниов на-
чин:

 „Исклучок за одредени специфични активности во рамки на националните 
јавни служби (од слободното движење на работниците)
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Врз основа на тековните пресуди и пракса на Судот на правдата, а имајќи 
ги предвид и сегашните услови за воспоставување на единствениот па-
зар, Комисијата смета дека дерогацијата од член 48(4), опфаќа одредени 
специфични функции на државата и некои други слични органи и тела, 
како што се вооружените сили, полицијата и другите сили задолжени за 
одржување на поредокот, судството, даночните власти и дипломатскиот 
кор. За оваа дерогација, исто така, се смета дека ги опфаќа и работните ме-
ста во државните министерства, регионалните владини агенции и тела, 
локалните власти и други слични органи, централните банки и други 
јавни органи, каде што задолженијата на работното место вклучуваат и 
извршување на државни овластувања, како што е, на пример, изработка-
та на правни акти, имплементација на таквите акти, следење на нивната 
примена и контрола и надзор на потчинетите тела и органи...

Релевантни активности преку дејствување во јавно услужниот сектор

Според мислењето на Комисијата, функциите кои се содржани во одредени 
форми на вработување во јавниот сектор во најголем дел се доволно да-
лечни и неповрзани со конкретните активности на јавните служби, како 
што тоа е дефинирано од страна на Судот за правда, така што, само во мно-
гу ретки случаи, истите би можеле да бидат опфатени со исклучокот пред-
виден во член 48(4) од Спогодбата.

Затоа, Комисијата предлага да ги имплементира своите мерки и активности 
во следниве области, наведени според нивниот приоритет:

- органи и тела задолжени за обезбедување комерцијални услуги (на при-
мер, јавен транспорт, снабдување со електрична енергија и гас, авиоком-
пании и претпријатија за транспортни услуги, пошти и телекомуникаци-
ски услуги, радиодифузни претпријатија и телевизии),

- служби кои обезбедуваат јавни здравствени услуги,

- одржување настава во државните образовни институции,

- истражувања за невоени цели во јавни институции.

Исто така, секоја од овие активности постои и во приватниот сектор, во однос 
на кој член 48(4) е неприменлив, а може да се применува во јавниот сек-
тор, без наметнување на условите и барањата во однос на национално-
ста...°

Кога се работи за втората категорија, Комисијата им препушта на државите-
членки на ЕЕЗ самите да се обидат и да покажат дека задолженијата на 
одредено работно место вклучуваат специфични активности од јавните 
служби. Во исклучителни случаи, тоа би ја оправдало примената на 
дерогацијата.
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Судска пракса на Судот за правда на Европските заедници

41. Судот за правда ги има применето и развивано овие начела во поголем 
број од своите пресуди. Во својата пресуда од 2 јули 1996 година во 
предметот на European Commission v. the Grand Duchy of Luxembourg (C-
473/93, ECR I-3248), Судот го наведува следново:

 „став 27... со цел да се утврди дали едно работно место спаѓа во рамки 
на опфатот на член 48(4) од Спогодбата, потребно е да се разгледа 
дали конкретното работно место се карактеризира со специфичните 
активности на јавната служба, односно дали се работи за овластувања 
дадени преку јавното право и одговорност за штитење на општите 
интереси на државата или некои други јавни органи и тела. Од таа 
причина, критериумот за одредување на тоа дали член 48(4) од Спогодбата 
е применлив во конкретниот случај или не мора да биде функционален и 
мора да ја земе предвид природата на задачите и одговорностите кои се 
типични за тоа работно место, со цел да се обезбеди дека ефективноста и 
опфатот на одредбите од Спогодбата за слободно движење на работниците 
и еднаков третман на државјаните од сите држави-членки нема да бидат 
ограничени преку различни толкувања на концептот на јавна служба, 
кои единствено би се засновале врз домашното право и би ја попречувале 
примената на правилата на Заедницата (пресуда во Предметот 307/84, 
Комисијата против Франција (1986) ECR 1725, став 12).

…

 став 31... општиот карактер на работните места во сферата на 
истражувањето, здравството, домашниот транспорт, поштенскиот 
сообраќај и телекомуникациските услуги, како и во снабдувањето со вода, 
гас и електрична енергија, не се поврзани со специфичните активности на 
јавната служба, затоа што тие не вклучуваат директно или индиректно 
учество во практикувањето на овластувањата дадени со јавното право или 
должностите, кои се дизајнирани со цел да се заштитат општите интереси 
на државата или на некои други јавни органи и тела (особено што се од-
несува до областа на здравството, погледнете ја пресудата во Предметот 
307/84, Комисијата против Франција, а што се однесува до истражувањата 
за граѓански цели, пресудата во Предметот 225/85, Комисијата против 
Италија (1987) ECR 2625).

…

 став 33... Судот претходно веќе има посочено дека стриктните услови кои 
треба да бидат исполнети од работното место, со цел истото да се квали-
фикува како исклучок предвиден во член 48(4) од Спогодбата, се смета 
дека не се задоволени во случаите кога се работи за наставен кадар во 
процес на обука – приправници (пресуда во Предметот 66/85, Lawrie-
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Blum(1986) ECR 2121, став 28), во случаите кога се работи за помошници 
за странски јазици (пресуда во Предметот 33/88, Allué and Coonan (1989) 
ECR 1591, став 9) или, пак, за професори во средните училишта (пресуда 
во Предметот С-4/91 Bleis (1991) ECR I-5627, став 7). 

 став 34... Од истите причини, истото се однесува и на наставниците во 
основните училишта...°

ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА

42. Г. Pellegrin контактирал со Комисијата на 8 јули 1995 година. Тој се жалел 
дека неговиот случај не бил разгледан во разумен временски рок, како 
што тоа е предвидено со член 6, став 1 од Конвенцијата. Дополнително, 
тој се повикал и на членовите 3 и 13.

43. На 21 мај 1997 година Комисијата го прогласила неговото барање (број 
28541/95) за делумно прифатливо. Во својот извештај од 17 септември 
1998 година (поранешен член 31 од Конвенцијата), таа го изразила своето 
мислење за постоење на прекршување на член 6, став 1 (со осумнаесет 
гласа наспроти четиринаесет). Целосните текстови на мислењето на 
Комисијата и на трите посебни мислења содржани во извештајот, можете 
да ги најдете дадени во прилог кон оваа пресуда.

КОНЕЧНИ ПРОИЗНЕСУВАЊА ПРЕД СУДОТ

44. Во своето произнесување, како нивно основно барање, државните власти 
побараа од Судот да го одбие барањето поднесено од г. Pellegrin, поради 
неговата некомпатибилност ratione meteriae со одредбите од Конвенцијата. 
Како друга можна алтернатива, тие го поставуваат прашањето во однос 
на разумноста на времетраењето на постапката, за кое оставаат самиот 
Суд да донесе сопствена одлука.

45. Апликантот, пак, бара од Судот да утврди кршење на член 6, став 1 и да му 
додели соодветен надоместок.

ПРАВО

НАВОДНО КРШЕЊЕ НА ЧЛЕН 6, СТАВ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

46. Апликантот се жали поради времетраењето на постапката, која се одвива 
пред Апелациониот управен суд во Париз. Притоа, тој се повикува на член 
6, став 1 од Конвенцијата, кој гласи:

 „При одредувањето на неговите граѓански права и обврски...., секој 
граѓанин има право да.... се појави и да биде сослушан во разумен 
временски рок од страна на... трибунал или суд°

47. Судот мора да утврди, дали овој член е применлив во конкретниот предмет. 
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Апликантот и Комисијата тврдат дека истиот може да се примени, додека, 
пак, државната власт го тврди спротивното.

A.  Аргументи на странките во постапката

1.  Апликант

48. Апликантот наведува дека неговиот статус на вработен во државна 
служба, без постојан престој и со договор за работа, е посличен со статусот 
што го имаат вработените согласно со приватното право, отколку со оној 
што го имаат државните службеници. Самиот факт дека во случај на спор 
надлежноста би им припаѓала на управните судови (како и во случајот 
на државните сужбеници), самиот по себе не му препишува статус кој 
би можел да се поистовети со оној на државните службеници. Токму 
затоа, судската пракса на Судот во случаите со државни службеници не е 
применлива во овој конкретен случај.

49. Доколку Судот, без разлика на сè, се реши да го поистовети со државен 
службеник и да се повика на досегашната судска пракса во однос на ова 
правно прашање, тој тврди дека спорното прашање во овој случај не е 
поврзано со неговото вработување, со напредување или со прекинување 
на неговиот работен однос во државната служба. Тој тврди дека целта на 
овој спор не е негово повторно вработување и назначување на служба во 
институцијата од која претходно бил отпуштен, туку добивање пресуда со 
која ќе се потврди дека одлуката за неговото отпуштање била незаконска, 
при што единствената цел е тој да добие надоместок за предизвиканата 
штета поради таквата одлука.

50. Токму затоа може да се каже дека во поднесокот на апликантот спорот има 
„чисто економска цел°, односно, целта е да се добие исплата на надоместок 
за штета и тоа прво, за платата и приходите кои тој би ги остварил доколку 
останел на работното место и второ, за претрпената лична материјална 
и нематеријална штета, која тој смета дека му е нанесена со одлуката за 
отпуштање. Повикувајќи се на пресудата во предметот Le Calvez v. France 
од 29 јули 1998 година (Извештаи за пресуди и одлуки 1998-V, стр. 1900-01, 
став 58), тој наведува дека на тој начин се влијаело врз неговите „средства 
и можности за издржување°, имајќи предвид дека со одлуката за неговото 
отпуштање му била ускратена неговата месечна плата, која, всушност, 
била неговиот единствен извор на приходи.

51. Апликантот понатаму тврди дека должностите кои ги извршувал во 
Екваторијална Гвинеја не вклучувале и практикување на овластувања 
дадени со јавното право, затоа што било можно истите да се извршуваат 
и во својство на приватен консултант. Целта на ангажирањето на учесник 
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во програмата за соработка, кој би добивал плата од француските 
административни власти, била да се обезбеди финансиска помош за 
државата-домаќин, со тоа што едно квалификувано лице се става на 
располагање на државата, без дополнителни обврски.

2.  Државна власт

52. Власта тврди дека статусот на апликантот како вработен државен 
службеник со потпишан договор за работа може да се поистовети со 
статус на државен службеник. Како прво, работниот договор, нема 
значајна улога во меѓусебниот однос помеѓу овој конкретен вработен 
и административната власт која го вработила. Потпишувањето на 
истиот не било резултат на преговори помеѓу двете страни, во врска со 
работните услови во службата, туку само израз на согласноста на двете 
страни, која вклучувала и примена на сите претходно постоечки законски 
и регулаторни услови за службата (во конкретниов случај пропишани со 
Законот од 13 јули 1972 година и двата дополнителни декрети за негова 
имплементација). Второ, условите за извршување на должностите на 
вработените под договор, прекинувањето на нивниот работен однос 
и нивните примања, биле многу слични на оние кои важеле за сите 
останати државни службеници, затоа што, исто како и во тој случај, тие 
биле определени и утврдени согласно со ограничувањата кои ги диктира 
јавната служба. И последно, во случај на спор надлежноста ја имаат 
управните судови кои ги применуваат правилата, кои – со дерогација 
од оние кои се применуваат во случајот на другите административни 
договори – се слични со оние кои важат за државните службеници.

53. Врз таа основа, државната власт тврди дека треба да се примени 
прецедентното право на Судот во сферата на државните службеници. 
Повикувајќи се на предметот Fusco v. Italy од 2 септември 1997 година 
(Извештаи 1997-V, стр.1732, став 20), наведува дека спорот очигледно се 
однесува на прашањето на прекин на работниот однос на апликантот во 
државната служба. Првичната идеја на апликантот била да поднесе жалба 
поради одлуката за негово отпуштање од работа. Ваквата жалба била 
надополнета со барањето за надоместок за штета, дури две и пол години 
подоцна.

54. Понатаму, според тврдењето на државните власти исплатата на таквиот 
надоместок зависела од претходното утврдување на законитоста на 
одлуката за прекин на работниот однос. Имајќи ја предвид пресудата на 
Судот во предметот Neigel v. France од 17 март 1997 година (Извештаи 
1997-II, стр.411, став 44), во еден таков случај правното прашање кое 
се разгледува во спорот не може да се смета за прашање од „чист или 
есенцијално економски карактер°.
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55. Властите понатаму наведуваат дека оспорената одлука била донесена 
во околности на дерогација од нормално предвидените услови во 
нормалното право (за обратните ефекти, погледнете ја пресудата во 
предметот Francesco Lombardo v. Italy од 26 ноември 1992 година, серија А 
број, 249-В, стр.26-27, став 17). Државата во која била назначен да работи 
апликантот го задржала сопственото право во кој било момент и поради 
причини на целисходност да може апликантот да го врати на целосно 
располагање на француските власти, кои во таков случај не би имале 
никаков друг избор освен да ја прифатат и да ја испочитуваат таквата 
одлука. Токму ова, всушност, автоматски го предизвикало едностраниот 
прекин на работниот однос.

56. Според тврдењето на властите, ваквата ситуација паѓа надвор од 
опфатот на вообичаеното право токму поради специфичната природа на 
дипломатските одговорности кои му биле дадени на апликантот, кои од 
него барале да учествува во обете држави во извршувањето на функции 
поврзани со националниот суверенитет и затоа не би можеле да бидат 
делегирани понатаму, од страна на административните власти. Како 
вработен во Министерството за соработка и развој вклучен во програмата 
за соработка, апликантот зел учество во задачи извршувани од јавните 
служби во име и во корист на француската држава и како технички 
советник при Министерството за економија, планирање и трговија на 
Екваторијална Гвинеја учествувал во практикувањето на суверенитетот 
на таа држава.

3. Комисија

57. Претставникот на Комисијата смета дека предметот на овој спор е 
исклучително од економски карактер. Како прво, со одлуката за прекин 
на работниот однос на апликантот тој бил лишен од своите „средства за 
издржување° (погледнете ја претходно посочената пресуда во случајот 
Le Calvez, стр.1900-01, став 58). Второ, спорот се однесува на законитоста 
на самата одлука за негово отпуштање од работа. Во случај таквата 
одлука да се прогласи за незаконска, тој би имал право на надоместок 
на штета. Според тоа, главното прашање во оваа постапка е постоењето 
на долг во корист на апликантот, што претставува „граѓанско° право 
според досегашната судска пракса на Судот (погледнете ја пресудата во 
предметот Cazenave de la Roche v. France од 9 јуни 1998 година, Извештаи 
1998-III, стр.1327, став 43).

B.  Оцена на Судот

58. Фактичката состојба во конкретниов случај го потенцира проблемот на 
применливост на член 6, став 1, во однос на спорови иницирани од страна 
на службеници кои работат за државата, а во врска со условите за работа.
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1.  Постоечка судска пракса

59. Како што Судот има посочено и во некои претходни случаи, во 
законодавствата на голем број држави-членки на Советот на Европа, се 
прави една основна разлика помеѓу државните службеници и вработените 
согласно со приватното право. Тоа беше причината за одлуката на 
Судот дека „сите спорови, поврзани со вработувањето, напредувањето 
и прекинувањето на работниот однос на државните службеници, како 
општо правило ќе се смета дека се надвор од опфатот на член 6, став 1° 
(погледнете ја, на пример, пресудата во предметот Massa v. Italy од 24 
август 1993 година, серија А број 265-В, стр.20, став 26).

Сепак, ова општо начело на исклучок беше ограничено и појаснето во 
одреден број други пресуди. Така, во предметот Massa (ibid) апликантот 
барал наследна пензија откако починала неговата сопруга која работела 
како директор на училиште. Во случајот на Francesco Lombardo(пресудата 
беше претходно посочена) се работи за карабињер кој бил отпуштен од 
службата поради инвалидитет, а тој тврдел дека истиот инвалидитет „се 
должи токму на неговата служба°, барајќи да му биде доделена „зголемена 
редовна пензија°. Според мислењето на Судот, жалбата на апликантот 
не била поврзана ниту со „вработувањето° ниту со „напредувањето° 
на државните службеници, туку само индиректно со „прекинувањето 
на работниот однос°, затоа што истата содржи единствено барања за 
материјални права кои произлегуваат од законот по прекинот на службата. 
Во такви околности и имајќи го предвид фактот дека италијанската држава 
не ги користела своите „дискрециони овластувања° во извршувањето на 
својата обврска за исплата на овие пензии, што би можело да се спореди 
со еден работодавач кој е потписник на договор за работа регулиран со 
приватното право, став на Судот е дека барањата на апликантот се од 
граѓанска природа, во смисла на член 6, став 1.

Од друга страна, во случајот на Neigel одлуката која била оспорена од апли-
кантот, односно одбивањето таа да биде повторно назначена на неопре-
делено време на работно место во државната управа, била оценета од Су-
дот, како одлука која се однесува на нејзиното „вработување°, нејзиното 
„напредување° и „прекинувањето на нејзиниот работен однос°. Судот до-
полнително наведува дека барањето на апликантот за исплата на плата-
та, која инаку би ја имала добиено доколку била вратена на работа, не зна-
чи и применливост на член 6, став 1, затоа што доделувањето на таквиот 
надоместок на штета од страна на управниот суд „директно би зависело 
од претходното утврдување и потврда дека одбивањето за нејзино по-
вторно назначување било/е незаконско° (цитат од претходно посочената 
пресуда во предметот Neigel, стр.411, став 44). Според тоа, Судот одлучи  
дека во спорот не се работи за „граѓанско° право во смисла на член 6, став 
1. Би требало да се напомене дека одбивањето за повторно вработување 
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од страна на административните власти не значело искористување на 
нивните дискрециони овластувања, затоа што според применливото 
домашно право или работното место било непополнето, во кој случај 
апликантот би имал право на повторно вработување, или, пак, слободни 
работни места повеќе немало, така што властите не можеле да ја вратат 
на работа.

Според некои други пресуди, член 6, став 1 е применлив во оние случаи 
кога правното прашање се однесува не некое право од „чисто економски 
карактер° – како, на пример, исплата на плата (погледнете ги пресудите 
во предметите De Santa v. Italy, Lapalorcia v. Italy и Abenavoli v. Italy од 2 
септември 1997 година, Извештаи 1997-V, стр.1663, став 18, стр.1677, 
став 21 и стр.1690, став 16) – или од „есенцијално економски карактер° 
(погледнете ја пресудата во предметот Nicodemo v. Italy од 2 септември 
1997 година, Извештаи 1997-V, стр.1703, став 18) и главно не ги става 
под знак прашање „дискреционите овластувања на власта° (погледнете 
ги следниве пресуди: Benkessiouer v. France од 24 август 1998 година, 
Извештаи 1998-V, стр.2287-88, став 29-30; Couez v. France од 24 август 
1998 година, Извештаи 1998-V, стр.2265, став 25; Le Calvez, посочен погоре 
во текстот, стр.1900-01, став 58; и Cazenave de la Roche, посочен погоре во 
текстот, стр.1327, став 43).

 2.  Ограниченост на постојната судска пракса и нејзини последици

60. Мислење на Судот е како што стојат работите дека гореспоменатата судска 
пракса содржи еден степен на несигурност за земјите-потписнички, во 
однос на опфатот на нивните обврски согласно со член 6, став 1, во случај 
на спорови иницирани од вработените во јавниот сектор, а во врска со 
условите за нивната работа и служба.

 Во предметот Neigel, на пример, критериумот за отсуство на дискрециони 
овластувања не се сметал како клучен при одлучувањето за применливоста 
на член 6, став 1 (погледнете го став 59 погоре).

 Критериумот поврзан со економската природа на спорот до одреден 
степен остава доволно простор за одредена доза на произволност, затоа 
што секоја одлука во однос на „вработувањето°, „напредувањето° или 
„прекинувањето на работниот однос° на државен службеник речиси 
секогаш предизвикува и материјални последици. Знаејќи го сето 
ова, тешко е да се направи разлика помеѓу „чисто° или „есенцијално° 
економските интереси и другите видови на постапки. Во предметот 
Neige, на пример, би можело да се смета и дека апликантот кој барал 
исплата на приходите кои таа инаку би ги остварила доколку повторно 
била назначена на работно место во административните служби во кои и 
претходно работела, всушност, поднесува барање и тужба од есенцијално 
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економски карактер. Во еден друг предмет, Судот процени дека член 6, став 
1, би можел да биде применлив поради фактот што „правното прашање 
кое е предмет на дискусија во постапката° е поврзано со „изворите и 
средствата за издржување° на апликантот (погледнете ја претходно 
посочената пресуда во предметот Le Calvez, стр.1900-01, став 58). И покрај 
тоа, најголемиот број постапки, иницирани од државните службеници 
против адиминистративната власт која ги вработува, имаат влијание врз 
нивните „извори и средства за издржување°, па така и од оваа гледна точка 
„економскиот° критериум може да биде причина за одредена несигурност 
и сомнеж. Затоа, Судот може единствено да го потврди она што го наведе 
во пресудата во предметот Pierre-Bloch v. France, а во врска со изборните 
спорови каде што го има наведено следново: „постапката не може да се 
оквалификува како „граѓанска° само затоа што притоа се поставува и 
некое прашање од економски карактер° (пресуда од 21 октомври 1997 
година, Извештаи 1997-VI, стр.2223, став 51).

61. Поради тоа, Судот сака да стави крај на правната несигурност која 
се однесува на примената на гаранциите дадени во член 6, став 1, во 
споровите помеѓу државите и нивните службеници.

62. Во конкретниов случај, странките ги изведуваат своите аргументи од 
разликите кои постојат во Франција, како што тоа е случај и во некои 
други земји-потписнички, помеѓу две категории на вработени во служба 
на државата, односно службени лица по договор и државни службеници со 
трајно вработување (погледнете ги ставовите 48 и 52 погоре во текстот). 
Вистина е дека во одредени држави работата на службените лица по 
договор е регулирана со приватното право, за разлика од државните 
службеници со постојано вработување, чија работа е регулирана со 
јавното право. Како и да е, Судот забележува дека во тековната пракса на 
државите-потписнички државните службеници со постојано вработување 
и службените лица по договор многу често вршат еднакви или слични 
должности. Без разлика дали важечките законски одредби се дел од 
домашното јавно или приватно право, според веќе постојната судска 
пракса на Судот, тие не можат да бидат одлучувачки сами по себе, а тоа 
во секој случај би водело кон нееднаков третман од една до друга држава, 
како и помеѓу лицата кои вршат државна служба, исполнувајќи еднакви 
задолженија.

63. Соодветно на тоа, Судот смета дека е важно од аспект на примената на 
член 6, став 1, да се дефинира изворно толкување на терминот „државна 
служба°, со што би можело да се обезбеди подеднаков третман на 
јавните службеници кои извршуваат еднакви или слични должности во 
сите држави-потписнички на Конвенцијата, без разлика на постојниот 
домашен систем на вработување и особено без разлика на природата на 
законската врска помеѓу службеното лице и административното тело (без 
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разлика дали таа е регулирана со договор или со закон и други прописи 
во однос на условите за служба). Дополнително, ваквото толкување мора 
да ги земе предвид и недостатоците кои произлегуваат од досегашната 
судска пракса на Судот (погледнете го став 60 погоре во текстот).

3.  Нов критериум кој треба да се примени

64. За таа цел, односно за да се дефинира применливоста на член 6, став 1, во 
случајот на јавните службеници, без разлика дали се постојано вработени 
или работат по договор, Судот смета дека треба да усвои функционален 
критериум заснован врз природата на должностите и одговорноста на 
вработениот. Правејќи го тоа, мора да усвои едно рестриктивно толкување 
во согласност со целта и намената на Конвенцијата, на исклучоците од 
гаранциите дадени во член 6, став 1.

65. Судот посочува дека во јавно услужните сектори во секоја од земјите, 
одредени работни места вклучуваат одговорности кои се од општ интерес 
или значат учество во практикувањето на овластувања пренесени со 
јавното право. Токму затоа, се смета дека луѓето што работат на овие 
работни места поседуваат дел од суверената власт на таа држава. 
Затоа, државата има легитимен интерес да бара од овие службеници да 
поседуваат специјална посветеност, доверба и лојалност. Од друга страна, 
во однос на другите работни места кои не го поседуваат ваквиот „јавно 
административен° аспект, таквиот интерес не постои.

66. Токму затоа, според мислењето на Судот единствените спорови кои се 
исклучени од опфатот на член 6, став 1 од Конвенцијата се оние кои се 
иницирани од јавните службеници, чии должности се карактеризираат 
со специфичните активности на јавната служба, до степен до кој тие 
дејствуваат како извршители на јавни овластувања, одговорни за заштита 
на општите интереси на државата или на други јавни институции. 
Очигледните примери на ваквите активности можат да се најдат во 
вооружените сили и во полицијата. Во пракса, Судот е должен да утврди во 
секој поединечен случај, дали работното место на апликантот вклучува – 
имајќи ја предвид природата на должностите и одговорностите поврзани 
со истото – директно или индиректно учество во практикувањето на 
овластувања пренесени со јавното право и должности, кои имаат за цел 
да ги штитат општите интереси на државата или други јавни институции. 
Притоа, за потребите на насочување Судот ќе ги земе предвид категориите 
на активности и работни места наведени во списокот на Европската 
комисија, во нејзиното соопштение од 18 март 1988 година и на Судот за 
правда на Европските заедници (погледнете ги ставовите 37 до 41 погоре 
во текстот).
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67. Според тоа, во споровите помеѓу административните власти и 
вработените, кои се на работни места што вклучуваат учество во 
практикувањето на овластувања пренесени со јавното право, не може да 
се зборува за примена на член 6, став 1, затоа што Судот има намера да 
воспостави функционален критериум (погледнете го став 64 погоре). Сите 
спорови во врска со пензии  спаѓаат во рамки на опфатот на член 6, став 1, 
затоа што при пензионирањето вработените ја прекинуваат специјалната 
врска која постои помеѓу нив и соодветниот државниот орган. Тие, а a for-
tiori и оние лица, кои го имаат таквото право преку нив, тогаш се наоѓаат 
во ситуација која е точно споредлива со онаа на вработените согласно со 
приватното право, имајќи предвид дека специјалниот однос на доверба и 
лојалност, кој ги врзувал за власта, престанал да постои и на тој начин вра-
ботеното лице повеќе не може делумно да учествува во практикувањето 
на суверенитетот на таа држава (погледнете го став 65 погоре во текстот).

4.  Примена на гореспоменатиот критериум во конкретниот случај

68. Судот утврди дека во предметниот временски период апликантот 
работел за Министерството за соработка и развој. Како едно од цивилните 
лица задолжени за соработка назначени на служба во странска држава, 
тој поседувал специјални обврски, карактеристични за „природата на 
државната служба° и должностите кои тој ги вршел, како што е предвидено 
особено во делот 3 од Законот од 13 јули 1972 година, во врска со позицијата 
и статусот на вработените цивили во културната, научната и техничката 
сфера на соработка, на служба во странски држави (погледнете го став 36 
погоре во текстот). Како што може да се потврди од овие обврски, таквата 
активност која припаѓа на надлежноста на владиното министерство и 
претставува дел од одржувањето на меѓународните односи е пример 
за специфични активности на државна служба, како што тоа веќе беше 
претходно дефинирано (погледнете го став 66 погоре во текстот).

69. На Судот му преостана да ја разгледа конкретната природа на должностите 
и одговорноста на апликантот, во текот на неговото вработување. Во врска 
со тоа, Судот не беше убеден од поднесоците на апликантот (погледнете 
го став 51 погоре во текстот), кои во основа беа ограничени на тврдењето 
имајќи предвид оти може да се докаже дека неговите должности би можеле 
да бидат пренесени и извршени и од приватен консултант, тоа автоматски 
значи и дека тие не вклучувале никакви овластувања пренесени согласно 
со јавното право. Судот ги прифаќа аргументите на државната власт, 
имајќи предвид дека истите се засновани врз природата на работата што 
ја извршувал апликантот во соодветните држави (погледнете го став 56 
погоре во текстот).

70. Фактичката состојба во овој случај, покажува дека задачите кои му биле 
доверени на апликантот (погледнете го став 9 погоре во текстот) значеле 
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пренесување на значајна одговорност во сферата на јавните финансии 
на државата, што претставува par excellence сфера во која државите го 
практикуваат својот суверенитет. Тоа, всушност, значело, директно 
учество во практикување на овластувања пренесени со јавното право и 
извршување задачи кои имаат за цел заштита на општите интереси на 
државата.

71. Според тоа, член 6, став 1 не може да биде применет во конкретниов 
случај.

Од овие причини, Судот  одлучи со тринаесет гласа за и четири против дека 
член 6, став 1 од Конвенцијата, не е применлив во конкретниот случај.

 Пресудата е изработена на англиски и на француски јазик, а изреката 
на пресудата е дадена на 8 декември 1999 година, на јавна седница во 
Зградата на човековите права во Стразбур.

Elisabeth P ,                                                                              Maud  B -B , 
 претседател                                                                                        заменик-секретар
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12. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

MICALLEF  ПРОТИВ МАЛТА

(Апликација бр. 17056/06)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 15 октомври 2009 година

Во предметот Micallef против Малта,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во 
состав:

 г. Jean-Paul Costa, претседател,
 г. Christos Rozakis,
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г. Giovanni Bonello,
 г. Corneliu Bîrsan,
 г. Karel Jungwiert,
 г. Anatoly Kovler,
 г. Vladimiro Zagrebelsky,
 г-ѓа Elisabet Fura-Sandström,
 г. Khanlar Hajiyev,
 г. Egbert Myjer,
 г. David Thór Björgvinsson,
 г. Dragoljub Popović,
 г. Giorgio Malinverni,
 г. András Sajó,
 г-ѓа Zdravka Kalaydjieva,
 г. Mihai Poalelungi, судии,
и Michael O’Boyle, заменик-секретар,

расправајќи на затворена седница на 22 октомври 2008 година и на 9 
септември 2009 година, ја донесе следнава пресуда, усвоена на последниот 
наведен датум:
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ПОСТАПКА

1. Случајот беше инициран со апликација (бр. 17056/06) против Малта, под-
несена до Судот во согласност со член 34 од Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основните слободи („Конвенција“) од страна на 
државјанин на Малта, г. Joseph Micallef („апликант“), на 15 април 2006 го-
дина.

2. Апликантот, на кој му беше доделена правна помош, го застапуваше д-р Т.   
Azzopardi, адвокат од Валета. Владата на Малта („влада“) беше застапува-
на од нејзиниот  агент, д-р S. Camilleri, јавен правобранител.

3. Апликантот тврдеше дека на г-ѓа М. ѝ било одбиено правично судење, осо-
бено поради тоа што немала можност да достави поднесоци пред непри-
страсен трибунал, спротивно на член 6 од Конвенцијата.

4. Апликацијата му беше доделена на Четвртиот оддел од Судот (правило 52, 
§ 1, од Деловникот на Судот). На 5 септември 2006 година, Советот на тој 
Оддел, составен од сер N. Bratza, претседател, г. J. Casadevall, г.  G. Bonello, 
г. M. Pellonpää, г. L. Garlicki, г-ѓа L. Mijović, и г. J. Šikuta, судии, одлучил да ја 
достави претставка во врска со правичноста на жалбената постапка и со 
наводниот недостиг на непристрасност на Апелациониот суд до Владата 
и го прогласил остатокот од апликацијата за недопуштен. Советот, исто 
така, одлучил да ја разгледа основаноста на претставката во исто време 
со нејзината допуштеност во согласност со член 29, § 3, од Конвенцијата. 
На 15 јануари 2008 година Советот на тој Оддел, составен од г.N. Bratza, 
претседател, г.  G. Bonello, г. K. Traja, г. L. Garlicki, г-ѓа L. Mijović, г. Ј. J. Šikuta 
и г-ѓа P. Hirvelä, судии, со мнозинство гласови го прогласил остатокот од 
апликацијата за допуштен, и со четири гласови наспроти три, одлучил 
дека има повреда на член 6 од Конвенцијата. Согласно мислење на г. 
Г.Бонело и заедничко спротивно мислење на сер N. Bratza, г. К. Traja, и г-ѓа 
П. Hirvelä беа доставени во прилог на пресудата.

5. На 7 јули 2008 година колегиумот на Големиот судски совет го одобрил 
барањето на владата за проследување на случајот до Големиот судски со-
вет во согласност со член 43 од Конвенцијата.

6. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одред-
бите од член 27, §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24 од Деловникот на 
Судот.

7. И апликантот и владата доставија писмени коментари за допуштеноста и 
за основаноста. Исто така, беа добиени коментари од трета страна од вла-
дата на Чешката Република, на која Претседателот ѝ дозволил да интер-
венира во писмената постапка (член 36, § 2, од Конвенцијата и правило 
44, § 2).



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 361

8. Беше одржана јавна расправа во Зградата на Судот, Стразбур, на 22 октом-
ври 2008 година (правило 59, § 3).

Пред Судот се појавија:

(а) за Владата

д-р Silvio Camilleri, јавен правобранител, застапник

д-р Peter Grech, заменик-јавен правобранител, советник;

 (б) за апликантите

д-р Tonio Azzopardi, адвокат.

 На Судот му се обратија д-р Tonio Azzopardi и д-р Silvio Camilleri, и тој ги со-
слуша нивните одговори на прашањата поставени од него.

ФАКТИ

I ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

9. Апликантот е роден во 1929 година и живее во Виториоза.

А. Заднина на случајот

10. Апликантот е брат на г-ѓа М., која живеела во стан над г. Ф.

11. На 17 јули 1985 година г. Ф. поднел барање за судска забрана против г-ѓа 
М. да ги простира алиштата да се сушат над дворот на неговиот стан, на 
тој начин наводно мешајќи се во неговите права на сопственост. Г. Ф. се 
повикал на одредбите од член 403 од Граѓанскиот законик на Малта во 
врска со ова.

12. Во една прилика по рочиштето за судската забрана, и откако г-ѓа М. и 
нејзиниот адвокат, д-р А., веќе ја напуштиле судницата, магистратот кој 
претседавал го променил датумот на следното рочиште, кој веќе бил фик-
сно утврден. Како последица на тоа, г-ѓа М. не била запознаена со новиот 
датум и не присуствувала на рочиштето. Во нејзино отсуство, на 29 но-
ември 1985 година, магистратот кој претседавал издал судска забрана во 
корист на г. Ф.

13. Според малтешкото право како што пропишувало во тоа време, г. Ф. требал 
да поведе постапка во врска со барањето за сопственост поткрепено со на-
лог во рок од четири дена од издавањето на судската забрана; во спротив-
но, судската забрана би престанала да биде важечка. Следствено на тоа, на 
5 декември 1985 година, г. Ф. доставил судска покана за започнување на 
постапката. 
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14. На 6 март 1992 година релевантниот суд разгледувајќи ја основаноста на 
граѓанската тужба на г. Ф. одлучил против г-ѓа М. и издал трајна судска 
забрана против неа. На 24 март 1992 година, бидејќи не била поднесена 
жалба, случајот станал конечен.

Б. Постапка пред Граѓанскиот суд во рамките на неговата редовна 
надлежност

15. На 6 декември 1985 година, г-ѓа М. покренала постапка пред Граѓанскиот 
суд (Прва сала) во рамките на неговата редовна надлежност, тврдејќи 
дека судската забрана била издадена во нејзино отсуство и без да ѝ се даде 
можност да сведочи (види став 77 подолу).

16. Со пресуда од 15 октомври 1990 година, Граѓанскиот суд го уважил 
нејзиното барање. Тој одлучил дека принципот audi alteram partem бил 
применлив на постапката за издавање судска забрана. Повикувајќи се на 
член 873 (2) од Законот за организација и граѓанска постапка, кој пропи-
шува дека судска забрана не може да се издаде, освен доколку судот не е 
задоволен дека тоа било потребно со цел да се заштити кое било право на 
лицето кое ја бара таа судска забрана (види став 27 подолу), Граѓанскиот 
суд одлучил дека релевантната процена била прашање на дискреција на 
судот. Меѓутоа, ако судот утврдил дека е потребно да ги сослуша странки-
те, тие треба да бидат соодветно сослушани во согласност со принципи-
те на природно право. Во конкретниот случај, судот одлучил дека, не по 
нејзина вина, г-ѓа М. била лишена од нејзиното право да биде сослушана, 
и според тоа, наведениот налог беше ништовен.

В. Постапка пред Апелациониот суд

17. Г. Ф. поднел жалба против пресудата од 15 октомври 1990 година. Во 
првостепената постапка, на г. Ф. му помагал д-р У., додека во жалбената 
постапка тој го назначил синот на д-р У., д-р К. Со Апелациониот суд 
претседавал судија-претседател, заедно со двајца други судии. Судијата-
претседател беше брат на д-р У. и чичко на д-р К.

18. На жалбеното рочиште на 12 октомври 1992 година, судијата- претседа-
тел, откако поставил неколку прашања, тврдел  дека однесувањето на д-р 
А. било неетичко, бидејќи тој го оспорил, без оправдување, однесувањето 
на адвокатот на г.Ф. Кога било констатирано дека во првостепената по-
стапка г. Ф. бил застапуван од братот на судијата-претседател, судијата-
претседател се заканил дека ќе го проследи случајот до „надлежните орга-
ни“. Понатаму, тој издиктирал белешка за тоа, која гласи како што следува:

 „Судот го прашува д-р А., кој самиот тврди дека датумот на рочиштето во 
првостепената постапка бил променет кога тој и неговиот клиент веќе 
заминале од судницата, зошто инсистирал дека наведената промена на 
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датумот настанала последователно по барање на адвокат. Одговорот на 
д-р А. е: ’Јас го заклучувам тоа, бидејќи имаше двајца адвокати присутни: 
д-р У. и јас.‘

... Адвокатот на г-ѓа М. наметнува факти и нема проблем да дава претпостав-
ки за однесувањето на друг адвокат и на судијата, откако тој и неговиот 
клиент ја напуштиле судницата.“

19. Д-р А. кажал неколку збора во своја одбрана, но не дал усмена изјава во 
врска со основаноста на жалбата. Судијата-претседател го прекинал 
рочиштето и си заминал во својот кабинет. Неколку минути подоцна, 
адвокатите на двете странки биле повикани во кабинетот на судијата-
претседател. Биле сослушани објаснувањата и се чини дека не се презело 
никакво понатамошно дејство.

20. Со пресуда од 5 февруари 1993 година, Апелациониот суд одлучил против 
г-ѓа М. ѝ ја укинал пресудата на Граѓанскиот суд. Тој одлучил дека прин-
ципите на природно право не се задолжителни и не може да се изврши 
повикување на нив во прелиминарна постапка, која во суштина е услове-
на и од времен карактер. Покрај тоа, Апелациониот суд не се согласил со 
фактот наведен во првостепената пресуда, во врска со промената на дату-
мот која довела до тоа г-ѓа М. да не биде присутна на рочиштето. Во врска 
со ова, пресудата во еден дел ја повторила белешката која била издикти-
рана на рочиштето – „Адвокатот на г–ѓа М. наметнува факти и нема про-
блем да дава претпоставки за однесувањето на друг адвокат и на судијата, 
откако тој и неговиот клиент ја напуштиле судницата.“ Апелациониот суд 
понатаму наредил да се избрише, од досието на случајот, извештај со кој се 
поткрепува барањето на г-ѓа М., кој бил подготвен од судскиот помошник 
назначен од Граѓанскиот суд.

Г. Постапка пред Граѓанскиот суд во рамките на неговата уставна 
надлежност

21. На 25 март 1993 година г-ѓа М. повела постапка пред Граѓанскиот суд 
(Прва сала) во рамките на неговата уставна надлежност. Повикувајќи се 
на член 6 од Конвенцијата, таа тврдеше дека кај претседателот на Апе-
лациониот суд (судијата-претседател) недостасувала објективна непри-
страсност и дека тоа се манифестирало во инцидентот на 12 октомври 
1992 година. Наведувајќи дека Апелациониот суд ги одбил фактите кои 
веќе биле докажани, таа понатаму изјавила дека нејзиното право на пра-
вично судење било повредено.

22. Г-ѓа М. починала на 20 јануари 2002 година, пред да биде одлучено за 
нејзиното барање за испитување на законитоста и уставноста. На 22 мај 
2002 година апликантот интервенирал во постапката пред Граѓанскиот 
суд во негово својство како брат на жалителот.
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23. Во пресуда од 29 јануари 2004 година Граѓанскиот суд го отфрлил 
барањето на г-ѓа М. како несериозно и вознемирувачко. Иако тој конста-
тирал дека жалителот не побарал од судијата-претседател да ја прекине 
работата во предметот пред изрекувањето на конечната пресуда, тој го 
одбил приговорот на владата за неисцрпеност на редовните правни леко-
ви и одлучил да ја примени својата уставна надлежност. Што се однесува 
до основаноста, тој спровел темелна анализа на концептите и правата кои 
произлегуваат од член 6 од Конвенцијата, вклучувајќи и рамноправност 
на странките пред судот, но посебно го нагласил условот за непристрас-
ност на Граѓанскиот суд. Меѓутоа, тој не можел да најде поврзаност помеѓу 
инцидентот на 12 октомври 1992 година и содржината на пресудата од 5 
февруари 1993 година. Како што потврдил д-р А., инцидентот бил смирен; 
меѓутоа, ова не би можело да доведе до тоа г-ѓа М. или нејзиниот адвокат 
да очекуваат дека Апелациониот суд би пресудил во нивна корист. Пона-
таму, Апелациониот суд се состоеше од двајца други судии, кои не биле 
вклучени во инцидентот, и немало сомневање дека пресудата, која се чини 
дека беше добро основана, била донесена од сите судии заедно.

Д. Постапка пред Уставниот суд

24. Апликантот се жалеше пред Уставен суд.

25. Со пресуда од 24 октомври 2005 година Уставниот суд ја прогласил жал-
бата за недопуштена. Тој повторил дека во согласност со член 46, § 5, од 
Уставот, не може да се поднесе жалба против одлука со која се отфрла 
апликација како несериозна и вознемирувачка.

II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

26. Член 403 од Граѓанскиот законик гласи како што следува:

„(1) Станови на пониски катови подлежат, во однос со станови на повисоки 
катови, на добивање вода и материјали како што течат или паѓаат 
природно без посредство на човекот.

(2) Незаконски е сопственикот на стан на понизок кат да стори нешто што 
може го спречи таквиот тек или пад.

(3) Ниту, пак, е законски сопственикот на стан на повисок кат да стори нешто 
со што би се отежнала предноста што ја има станот на понискиот кат.“

27. Член 873 од наслов VI, поднаслов V, од Законот за организација и граѓанска 
постапка („ЗОГП“), во врска со налог за судска забрана, гласи како што 
следува:

„(1) Целта на налог за судска забрана е да му се забрани на лице да стори 
нешто што може да биде на штета на лицето кое го бара налогот.
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(2) Судот не издава таков налог освен доколку не е задоволен дека таквиот 
налог е потребен за да се заштити некое право на лицето кое го бара на-
логот, и дека prima facie тоа лице го поседува таквото право.“

28. Според малтешкото право, како што пропишувало во времето на 
конкретниот случај, судија може да биде изземен или да ја прекине секоја 
работа во предметот ако една од странките е застапувана од негов син или 
ќерка, сопруг/сопруга или претходник. Ништо не го попречува судијата да 
ја врши судиската должност во случај ако застапникот за кој станува збор 
е негов или нејзин брат или внук. Односните членови од ЗОГП, во делот 
кој е релевантен, гласат како што следува:

Член 733

„Судиите не може да бидат изземени, ниту може да ја прекинат секоја работа 
во предметот поради која било причина пред судот во кој тие се назначени 
да постапуваат, освен поради која било причина наведена во понатамош-
ниот текст.

Член 734

„(1) Судија може да биде изземен или да ја прекине секоја работа во предметот 
во случај - 

...

(д) ако тој, или неговата сопруга, е директно или индиректно заинтересиран 
за настанот на тужбата;

(ѓ) ако адвокатот или правниот застапник кој застапува пред судија е син или 
ќерка, сопруг/сопруга или претходник на наведениот судија;“

29. Релевантниот член од ЗОГП беше изменет во 2007 година и вклучи друга 
основа:

„(е) ако адвокатот или правниот застапник кој застапува пред судија е брат 
или сестра на наведениот судија;“

30. Член 39 (2) од Уставот на Малта, во делот кој е релевантен, гласи како што 
следува:

„Секој суд или друг судски орган, пропишан со закон за утврдување на 
постоењето или на степенот на граѓански права или обврски, е независен 
и непристрасен;...“



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА366

III СПОРЕДБЕНО ПРАВО И ПРАВО И ПРАКСА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

А. Национални системи

31. Врз основа на материјалите достапни на Судот во врска со законите 
на релевантен број земји-членки на Советот на Европа, се чини дека 
постои широкораспространета согласност за применливоста на 
заштитните механизми од член 6 на времените мерки, вклучувајќи 
и постапки за судска забрана.  Овој заклучок е изведен од текстови 
на устави, закони за граѓанска постапка и домашната судска пракса. 
Во најголем број држави (Албанија, Австрија, Азербејџан, Белгија, 
Бугарија, Хрватска, Кипар, Естонија, Франција, Германија, Унгарија, 
Ирска, Италија, Холандија, Полска, Русија, Сан Марино, Србија, 
Шпанија, Шведска, Швајцарија и Обединетото Кралство), законите 
предвидуваат дека процедуралните заштитни механизми од член 6 
(особено условот за непристрасност) се применуваат во постапки за 
издавање времени мерки и судски забрани или поради тоа што зако-
ните не прават разлика во врска со фазата или видот на постапката 
на која се применуваат заштитните механизми (како што е Уставот 
на Шпанија, Италија, Грција и Швајцарија), или поради тоа што одре-
дени одредби со кои се регулираат времените мерки ги рефлектира-
ат на некој начин главните заштитни механизми вградени во член 
6 – како, на пример, законите со кои се утврдува дека одредбите за 
регулирање на постапките за основаност се применуваат mutatis 
mutandis на постапките за судска забрана (како во Полска), или ќе се 
применуваат, доколку не е поинаку пропишано (како во Швајцарија). 
Белгиските судови категорично го решиле ова прашање (види ги 
пресудите на Судот за касација во случаите на Greenpeace и Global Action 
in the Interest of Animals, од 14 јануари 2005) и одлучиле дека член 6 од 
Конвенцијата во принцип се применува во постапки за издавање вре-
мени мерки (référé).

Б. Европска унија

32. Член 47 од Повелбата за фундаменталните права на Европската унија 
(ЕУ) го гарантира правото на правично судење. За разлика од член 6 од 
Конвенцијата, одредбата од Повелбата не го ограничува ова право на 
спорови поврзани со „граѓански права и обврски“ или со „какви било 
кривични обвиненија“ и не се однесува на нивното „утврдување“. Во 
Denilauler/Couchet Frères (ECJ, Case C 125/79, 21 мај 1980), Европскиот суд 
за правда („ЕСП“) одлучил дека привремените мерки донесени ex parte без 
сослушување на обвинетиот не може да се признаат според неговата суд-
ска пракса. Ова подразбира дека таквите заштитни механизми, исто така, 
треба да се применуваат надвор од контекст на конечните одлуки.
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ПРАВО

33. Апликантот се жалел дека Апелациониот суд бил пристрасен и дека на 
г-ѓа М. последователно ѝ била одбиена можноста да достави поднесоци, 
повредувајќи го нејзиното право на правично судење како што е 
пропишано со член 6 од Конвенцијата, кој гласи како што следува:

“ Секој, при утврдување на неговите граѓански права и обврски..., има право 
на правично ... судење ... пред независен и непристрасен трибунал основан 
со закон.“

34. Владата го оспори таквиот аргумент.

I ПРВИЧНИ ПРИГОВОРИ НА ВЛАДАТА

35. Владата ја оспори допуштеноста на апликацијата на бројни основи според 
член 34 и член 35, § 1, од Конвенцијата.

Член 34 пропишува:

„Судот може да прими апликации од кој било поединец ... кој се смета за жртва 
на повреда на правата, признаени во Конвенцијата или во нејзините 
протоколи, што ја извршила една од Високите договорни страни ... ”

Член 35, § 1, гласи:

„Судот може да прифати случај само откако ќе бидат исцрпени сите 
домашни правни лекови, врз основа на општо прифатените правила на 
меѓународното право и во рок од 6 месеци сметано од датумот на кој е 
донесена конечната одлука.

А. Статус на жртва

1. Заклучок на Советот

36. Советот, кој го покренал случајот по сопствена иницијатива, констатирал 
дека г-ѓа М., директната жртва, починала во текот на барањето домашни 
правни лекови, што подразбира дека таа имала намера да се жали за 
наводната повреда пред Судот. Тој понатаму констатирал дека по смртта 
на директната жртва, домашните судови не го одбиле барањето на апли-
кантот да интервенира во постапката по уставна жалба и подоцна да се 
жали во негово својство на брат на жалителот. Покрај тоа, Судот имал дис-
креционо право да го признае статусот на жртва на апликант и да продол-
жи со разгледување на апликација кога таа се однесувала на прашање од 
општ интерес. Советот сметал дека неможноста според домашното право 
да се изземе судија врз основа на негова или нејзина поврзаност со адво-
катот на странката било прашање од значаен општ интерес. Понатаму, 
согледувајќи дека владата не поднела приговор во врска со ова, Советот 
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одлучил дека апликантот имал правен основ да ја поднесе конкретната 
апликација.

2. Произнесување  на Владата

37. Владата навела дека апликантот немал статус на жртва, бидејќи не бил 
странка во обжалената постапка. Единствената директна жртва била не-
говата сестра, која починала во текот на домашната постапка по уставна 
жалба. Владата тврдела дека било небитно тоа што на апликантот му било 
дозволено да интервенира во последната постапка на место на неговата 
сестра. Во согласност со малтешкото право, ова било стандардна пракса 
заснована на граѓанско-правниот принцип на наследување, при што на-
следник го наследува правниот субјективитет на починатата, без оглед на 
статусот на жртва на наследникот за целите на Конвенцијата.

38.   Покрај тоа, владата го оспори толкувањето на Советот во врска со дис-
креционото право на Судот да додели статус на жртва врз основа на „зна-
чаен општ интерес“. Ова, според владата, не било во согласност со член 
34 од Конвенцијата и се граничи со прифаќање на actio popularis. Меѓутоа, 
дури и тоа да било случај, во конкретниот случај, немаше релевантни не-
достатоци во законите со кои се оправдува остварувањето на наводното 
дискреционо право на Советот.

3. Произнесување на апликантот

39. Апликантот прво навел дека давањето нови аргументи од владата 
пред Судот во оваа фаза од постапката претставувало злоупотреба на 
постапката и било спротивно на принципот на супсидијарност.  Бидејќи 
владата не го оспорила ова прашање пред домашните судови или пред Со-
ветот, треба да ѝ се забрани да го стори тоа сега.

40. Во секој случај, апликантот изјавил дека директната жртва починала во 
текот на барањето домашни правни лекови, без што таа не би можела да 
достави апликација до Судот. По смртта на г-ѓа М., националните судови 
го прифатиле locus standi на апликантот во постапката по уставна жалба 
во согласност со домашното право. Покрај тоа, штом апликантот станал 
странка во домашната постапка, тој морал да ги сноси трошоците за по-
стапката предвидена со Уставот покрената од неговата сестра, и оттука 
тој, исто така, претрпел финансиска штета. Според апликантот, штом ед-
наш ќе се стекне ваков статус, тој е неотповиклив.

41. На крај, апликантот изјавил дека апликацијата имала морална димензија 
во тоа што се покренале сериозни прашања кои влијаеле врз толкувањето 
или примената на Конвенцијата и претставувала сериозно прашање од 
општа важност. Оттука, не може да се каже дека критериумот за општ ин-
терес на кој посочил Советот не важел за конкретниот случај.
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4. Произнесување од трета страна-влада

42. Владата на Чешката Република изјавила дека не било прифатливо за 
Судот да додели locus standi на најблизок роднина на апликантот, кога 
апликантот починал во текот на постапката пред Судот. Меѓутоа, ако ди-
ректната жртва починала пред поднесување на апликацијата, статусот 
на жртва може да се признае единствено во исклучителни случаи. Тоа би 
било во случаи кога со наводната повреда директната жртва е спречена 
да ги брани своите барања (Bazorkina v. Russia, бр. 69481/01, § 139, 27 јули 
2006) или кога лица кои се стремат да стекнат статус на жртва, обично 
наследниците, самите биле под влијание на она што се тврдело дека се 
негативни последици од наводната повреда (Ressegatti v. Switzerland, 
бр. 17671/02, § 25, 13 јули 2006).

43.   Покрај тоа, Судот немал дискреционо право да додели статус на жртва врз 
основа на претставката поврзана со прашање од општ интерес. Меѓутоа, 
тој имал дискреционо право според член 37, § 1, од Конвенцијата да про-
должи со разгледување на апликација, дури и во отсуство на лице кое сака 
да ја заврши битката започната од починатиот апликант. Примената на 
ова дискреционо право во постапки покренати од најблизок роднина, 
кој не ги исполнува критериумите за исклучителни случаи наведени по-
горе, би се сметала како дозволување на Судот да избере по сопствена 
иницијатива кои апликации ќе ги разгледува.

5. Оцена на Судот

44. За да може да поднесе барање во согласност со член 34, лице, невладина 
организација или група поединци мора да може да тврди дека „е жртва 
на повреда ... на правата признаени во Конвенцијата ...“. За да тврди дека 
е жртва на повреда, лицето мора да биде директно под влијание на спор-
ната мерка (види Burden v. the United Kingdom [GC], бр. 13378/05, § 33, 29 
април 2008).

45. Овој критериум не треба да се применува на строг, механички и нефлекси-
билен начин (види Karner v. Austria, бр. 40016/98, § 25, ECHR 2003-IX). Судот 
потврдил дека случаите поврзани со човекови права покренати пред него 
генерално имаат и морална димензија и лицата кои се блиски роднини на 
апликантот може, на тој начин, да имаат легитимен интерес гледајќи во 
тоа задоволување на правдата дури и по смртта на апликантот. Ова е уште 
повеќе точно ако главното прашање покренато со случајот преовладува 
над лицето и интересите на апликантот и на неговите наследници во тоа 
што може да влијае врз други лица (види Malhous v. the Czech Republic [GC] 
(dec.), бр. 33071/96, ECHR 2000-XII).

46. Судот има дискреционо право, во одредени околности, да утврди дека 
почитувањето на човековите права како што е дефинирано во Конвенцијата 
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и во нејзините Протоколи бара да се продолжи разгледувањето на случајот 
(член 37, § 1 in fine од Конвенцијата). Ова дискреционо право зависи од 
постоењето прашање од општ интерес (види Karner, цитирано погоре, § 
27, и Marie-Louise Loyen and Bruneel v. France, бр. 55929/00, § 29, 5 јули 2005). 
Ова може да се појави особено кога апликацијата се однесува на законите 
или на правниот систем или на праксата на обвинетата држава (види Al-
tun v. Germany, Decisions and Reports бр. 36, § 32, и mutatis mutandis, Karner, 
цитирано погоре, §§ 26, 28).

47. Судот вообичаено дозволува најблискиот роднина да поднесе апликација, 
под услов тој или таа да има значаен интерес, кога првобитниот апликант 
починал по поднесувањето на апликацијата пред Судот (види Malhous [GC] 
(dec.), цитирано погоре). Меѓутоа, ситуацијата се разликува кога дирек-
тната жртва ќе почине пред да се поднесе неговата или нејзината прет-
ставка пред Судот (види Fairfield v. the United Kingdom (dec.), бр. 24790/04, 
ECHR 2005-VI).

48. Судот го толкува концептот за „жртва“ автономно и без оглед на домаш-
ните концепти, како оние кои се однесуваат на интерес или процесна 
способност (види Sanles Sanles v. Spain, (dec.), бр. 48335/99, ECHR 2000-XI), 
дури иако Судот требал да го земе предвид фактот дека апликантот бил 
странка во домашна постапка. Во врска со претставките според член 6, 
Судот бил подготвен да го признае правниот основ на роднина или кога 
претставките биле од општ интерес и апликантите, како наследници, 
имале легитимен интерес во поднесување на апликацијата (види Loyen, 
цитирано погоре, § 29, и обратно, Biç and Others v. Turkey, бр. 55955/00, § 23, 
2 февруари 2006) или врз основа на директно влијание врз правата на на-
следство на апликантот (види Ressegatti, цитирано погоре, § 25).

49. Во конкретниот случај, Судот констатира дека директната жртва почина-
ла во текот на постапката по уставна жалба, која траела повеќе од десет 
години во прв степен и било потребно да се исцрпат домашните правни 
лекови. Уставните јурисдикции не го одбиле барањето на апликантот да 
интервенира во постапката во неговото својство на брат и наследник на 
жалителот, ниту одбиле да ја разгледаат неговата жалба. Понатаму, тој 
морал да ги сноси трошоците поврзани со случајот покренат од неговата 
сестра и, според тоа, може да се смета дека тој има интерес за наследство 
за да ги надомести трошоците.

50. Покрај тоа, Судот смета дека прашањето поврзано со наводните недоста-
тоци во релевантните закони, кои не овозможуваат да се изземе судија врз 
основа на тоа дека адвокатот кој се појавува пред него бил негов внук или 
дека прашањето за кое станува збор во случајот поврзано со однесувањето 
на неговиот брат е прашање кое покренува прашања во врска со правич-
но спроведување на правдата и, според тоа, важно прашање поврзано со 
општиот интерес.
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51. Како заклучок, Големиот судски совет, како и Советот, смета дека поради 
двете горенаведени причини, апликантот има правен основ да ја поднесе 
конкретната апликација. Според тоа, приговорот на владата е отфрлен.

Б. Неисцрпување на домашните правни лекови

1.Заклучок на Советот

52. Советот сметал дека, во согласност со малтешкото право и со повикување 
на рочиштето во Апелациониот суд  на 12 октомври 1992 година, не 
постоела посебна основа да се изземе судијата врз основа на тоа што тој бил 
чичко на еден од адвокатите кои се појавиле пред него и, последователно, 
г-ѓа М. не можела да побара судијата да ја прекине работата во предметот. 
Покрај тоа, апликантот поднел претставка пред Граѓанскиот суд во рам-
ките на неговата уставна надлежност по инцидентот за која станува збор, 
и Судот го одбил приговорот на владата за неисцрпување на редовните 
правни лекови и ја разгледал основаноста на случајот.

2. Произнесување на странките

53. Владата изјавила дека во текот на рочиштето на 12 октомври 1992 година, 
г-ѓа М. не се жалела дека не ѝ била дадена можност да достави поднесоци, 
ниту, пак, поднела барање за дополнителни поднесоци. Слично, таа не по-
барала изземање на судијата во ниту една фаза од постапката и во текот 
на истата постапка не го покренала пред релевантните судови прашањето 
според член 6 од Конвенцијата дека било „веројатно“ нејзиното право на 
непристрасен трибунал да биде повредено. Г-ѓа М. никогаш не побарал 
судијата-претседател да ја прекине работата во нејзиниот предмет, при-
говор за кој не би одлучувал самиот судија-претседател, туку трите судии 
кои претседавале со случајот. Според владата, г-ѓа М. можела да поднесе 
такво барање според член 734 (1) (д) од ЗОГП (види став 28 погоре), кој 
генерално го рефлектира правилото nemo iudex in causa propria. Владата се 
повикала на различни домашни одлуки во кои судовите постојано припи-
шувале голема важност на фактот дека правдата не треба само да се случи, 
туку треба да се види дека се случува и дека ова било признаена законска 
основа за судија да ја прекине работата во предметот или да биде изземен. 
Меѓутоа, на рочиштето пред Големиот судски совет, владата прифатила 
дека не постоела домашна судска пракса која покажала дека изземањето 
според член 734 (1) (д) од ЗОГП во случај како што е конкретниот случај 
би било успешно.

54. Апликантот не достави никакви поднесоци за ова прашање.
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3.Оцена на Судот

55. Во согласност со член 35 , § 1, од Конвенцијата, Судот може да прифати 
случај само откако ќе се исцрпат сите домашни правни лекови. Целта на 
ова правило е да им се даде можност на договорните држави да ги спречат 
или да ги поправат повредите кои тврдат дека се извршени врз нив пред 
таквите тврдења да се достават до Судот (види, меѓу другото, Selmouni v. 
France [GC], бр. 25803/94, § 74, ECHR 1999-V). Според тоа, претставка доста-
вена до Судот мора прво да е доставена до соодветните национални судо-
ви, барем во основа, во согласност со формалните услови од домашно пра-
во и во рамките на пропишаниот временски рок (види Zarb Adami v. Malta 
(dec.), бр. 17209/02, 24 мај 2005). Меѓутоа, со правилото за исцрпување на 
домашните правни лекови од апликантот се бара да ги прифати правните 
лекови во рамките на националниот правен систем кои се достапни и до-
волни да овозможат правно задоволување во врска со наводните повреди. 
Постоењето на правни лекови за кои станува збор мора да биде довол-
но сигурно не само во теорија туку и во пракса, а доколку тоа изостане, 
тие нема да бидат доволно достапни и ефикасни. Не постои обврска да 
се прифатат правни лекови кои се несоодветни или се неефикасни (види 
Raninen v. Finland, 16 декември 1997, § 41, Reports of Judgments and Decisions 
1997-VIII).

56. Големиот судски совет, како и Советот, смета дека апликантот не ќе можел 
да побара изземање на судијата-претседател според член 734 од ЗОГП 
(види став 28 погоре), бидејќи тогаш односот внук-чичко помеѓу адвокат 
и судија не претставувал основа за изземање. Член 734 (1) (ѓ) конкретно 
се однесува на одредени семејни односи (види став 28 погоре). Меѓутоа, 
тој исклучува брат/сестра или други подалечни роднини, кои би се на-
веле доколку тоа била намера на законодавецот. Фактот дека законот е 
„нем“ во врска со овие односи не го поткрепува аргументот дека може да 
се претпостави дека тие може да бидат опфатени со релевантната закон-
ска одредба во отсуство на конкретна судска пракса во врска со ова. Ниту 
владата навела дека член 734 (1) (д), поопшта одредба, би претставувал 
основа за правен лек. Покрај тоа, во врска со ова, владата потврдила дека 
не постоела домашна судска пракса која покажала дека изземањето спо-
ред член 734 (1) (д), во случај како што е конкретниот случај, некогаш 
било успешно. Произлегува дека во конкретниот случај од апликантот не 
можело разумно да се очекува да поведе ваква постапка.

57. Она што е најважно е дека Судот укажува дека, по спорната пресуда, г-ѓа 
М., која ја наследил апликантот, повела постапка по уставна жалба пред 
Граѓанскиот суд (Прва сала) тврдејќи повреда на правото на правично 
судење како што е загарантирано со член 6 од Конвенцијата во врска со 
недостигот на непристрасност на Апелациониот суд и неможноста да до-
стави поднесоци пред него. Апликантот последователно ја обжалил пред 
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Уставниот суд пресудата на Граѓанскиот суд со која се одбило неговото 
барање. Судот смета дека, при поднесување на овој приговор пред до-
машните уставни јурисдикции, кои го одбиле приговорот на владата за 
неисцрпување на редовните правни лекови и не го одбиле барањето на 
процедурална основа, туку ја разгледале нејзината суштина, апликантот 
ги употребил правните лекови кои му биле достапни и кои биле поврзани, 
во основа, со обжалените факти на европско ниво (види, mutatis mutandis, 
Zarb Adami (dec.), цитирано погоре).

58. Самиот факт дека апликантот можел да се обиде да ја поправи наводната 
повреда на различни начини во текот на различните фази од постапката 
или дека тој чекал до крајот на постапката за да достави таква претстав-
ка, како што било допуштено со домашното право, не го менува овој за-
клучок. Според воспоставената судска пракса, кога се применува правен 
лек, не е потребно да се применува друг правен лек кој во суштина ја има 
истата цел (види, inter alia, Kozacıoğlu v. Turkey [GC], бр. 2334/03, § 40, 19 
февруари 2009).

59. Произлегува дека апликацијата не може да биде одбиена поради 
неисцрпување на домашни правни лекови и, според тоа, приговорот на 
владата е отфрлен.

В. Некомпатибилност со ratione materiae

1.Заклучок на Советот

60. Правејќи разлика помеѓу постапката за судска забрана која произлегува 
од главната работа и обжалената постапка, Советот ја сметал втората како 
„постапка после судската забрана“, односно нова и посебна постапка со 
која може да се оспорат недостатоците во одлуката по времена забрана. И 
Првостепениот суд и Апелациониот суд ја разгледаа основаноста на прет-
ставката на г-ѓа М., и го утврдија спорот за „правото да се биде сослушан“ 
во постапката за судска забрана. Оттука, апликантот може да тврди, барем 
на доказна основа, дека постапката била опфатена со член 6. Покрај тоа, 
кога апликантот на крај се пожалил на необјективноста на тие „постапки 
после судската забрана“, уставната јурисдикција ја разгледала основано-
ста на претставката на апликантот во врска со непристрасноста на Апе-
лациониот суд и, последователно на тоа, ја прифатила применливоста на 
член 6 на таа постапка. Советот потсетил дека според пресудата на Судот 
во предметот  Vilho Eskelinen v. Finland ([GC], бр. 63235/00, 19 април 2007, § 
61) независно од автономната примена на член 6 од страна на Судот, Судот 
би ја признал неговата применливост ако претходно таквата применли-
вост ја признал домашниот систем: „Ако домашен систем забранува при-
стап до суд, Судот ќе потврди дека спорот е навистина таков што ја оправ-
дува примената на исклучокот од гаранциите според член 6. Ако домашен 
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систем не забранува пристап до суд, тогаш не постои проблем и се приме-
нува член 6, § 1.“  Понатаму, концептот на „граѓанско право“ според член 
6, § 1, не може да се толкува како ограничување на спроведливо право во 
домашните закони во рамките на значењето на член 53 од Конвенцијата 
(види Okyay and Others v. Turkey, бр. 36220/97, § 68, ECHR 2005-VII). Произ-
лезе дека член 6 е применлив на конкретниот случај.

2. Произнесувања на Владата

61. Владата изјавила дека, како што е очигледно од документите доставени 
до Големиот судски совет, таа ја оспорила применливоста на член 6 во 
текот на домашната постапка, иако не ја оспорила во нејзините првични 
поднесоци пред домашниот суд. Меѓутоа, според домашното право, не ѝ 
било забрането да го достави овој приговор во подоцнежна фаза од до-
машната постапка. Покрај тоа, единствената причина зошто домашниот 
суд не го разгледал овој случај било тоа што тој го прифатил нејзиниот 
прелиминарен приговор зас нован на аргументот дека случајот бил несе-
риозен и вознемирувачки.

62. Обжалената постапка се однесуваше на тврдењето дека правото да се биде 
сослушан е повредено во текот на постапката за судска забрана. Прво, по-
стапката за судска забрана не била опфатена со член 6, бидејќи таа била 
прелиминарна мерка на претпазливост без утврдување на основаноста 
на кое било право или обврска кое се барало/а. Без разлика дали барате-
лот добил судска забрана или не, тој или таа може да покрене соодветно 
дејство за да го предложи своето барање за основаноста. Исто така, про-
излезе дека со ниту едно дејство кое произлегува од постапката за судска 
забрана не се утврди какво било право или обврска. Дури и, во согласност 
со процесното право, оваа постапка да требаше да се поведе врз основа 
на одвоено дејство, таа претставуваше продолжение на постапка за судска 
забрана, еднаква на жалба против судската забрана, и, според тоа, со неа 
не можеше, на ниту еден начин, да се утврди основаноста на првичното 
барање.

63.  Покрај тоа, правото да се биде сослушан во постапка за судска забрана не 
е утврдено во малтешкото право. Според домашната судска пракса, такви 
гаранции може да се укинат во постапка за судска забрана во врска со кон-
кретните барања, на пример, експедитивност, во таква постапка. Фактот 
дека Граѓанскиот суд (Прва сала) одлучил во корист на г-ѓа М., наведувајќи 
дека право да се биде сослушан постоело кога било закажано рочиштето 
за постапката за судска забрана, не беше доволно за да му се даде на апли-
кантот доказливо тврдење и член 6 да биде применлив на таквата постап-
ка, бидејќи ова не се сметаше за утврдување граѓански права.
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64. Единственото граѓанско право кое произлегува од различните постап-
ки во конкретниот случај беше правото на простирање алишта, кое беше 
централниот дел од основаноста на оригиналното барање за кое беше до-
несена конечна одлука на 6 март 1992, при што не била поднесена жалба 
против неа. Како што навел Апелациониот суд, аргументите за правото да 
се биде сослушан во постапка за судска забрана можело едноставно да би-
дат поднесени кога се бранело главното барање и тоа е она што го барала 
економичноста на постапката.

65. Во врска со толкувањето на Советот на Eskelinen и член 53 од Конвенцијата, 
владата го делела ставот на трите судии во нивното спротивно мислење 
во прилог на пресудата на Советот и писмените коментари на третата 
страна.

3. Произнесувања на апликантот

66. Апликантот изјавил дека штом се издаде налог за судска забрана, тој важи 
сè до конечниот исход на постапката, освен ако налогот не се поништи 
пред тој датум. Според тоа, постапката за судска забрана во која е даден 
налог влијаела врз граѓанските права на странките, иако привремено, 
одреден временски период. Така, имајќи ги предвид далекусежните ефек-
ти од таков налог, се применува член 6 од Конвенцијата, особено во кон-
текст на Малта.

67. Меѓутоа, обжалената постапка се разликува од постапката за судска за-
брана и е опфатена со член 6. Таа претставува формална ad hoc постапка 
поведена со судска покана, по која следувало жалбено барање и завршила 
со првостепена пресуда и пресуда по жалба. Рочиштето за постапката било 
пред различен суд, а не пред судијата кој одлучил во постапката за суд-
ска забрана. Граѓанското право за кое станува збор во оваа постапка било 
„правото да се биде сослушан“ и природата на случајот не се разликувала 
од онаа на кој било друг случај пред основните домашни судови.

68. Апликантот изјавил дека фактот дека првичната постапка, во врска со 
правото на простирање алишта, завршила на 6 март 1992 година не ја 
прави обжалена пресуда без практичен ефект. Г. Ф. е оној кој поднел жалба 
и кој барал нејзино повлекување штом се утврдила основаноста на првич-
ната претставка, на тој начин потврдувајќи ја користа и одвоената при-
рода на ова дејство. Покрај тоа, бидејќи ниту владата ги доставила пра-
вилно приговорот во домашната постапка ниту домашните судови го зеле 
предвид приговорот по сопствена иницијатива, на владата не треба да ѝ 
се дозволи да го достави приговорот сега, во спротивно, таа би била во 
поповолна позиција од апликантот, кој требаше да ги исцрпи сите свои 
барања пред домашните судови.
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69. Апликантот изјавил дека не треба да има повикување на пресудата во 
врска со Eskelinen во конкретниот случај, бидејќи член 6 секако бил при-
менлив поради горенаведените причини. Покрај тоа, тој се согласил со 
толкувањето на Советот на член 6 од Конвенцијата, при што заштитата на 
човековите права во која било област не може да биде помала пред Судот 
отколку пред домашните судови.

4. Произнесување од трета страна-влада

70. Владата на Чешката Република изјавила дека Судот треба да се придржува 
на својата судска пракса дека член 6 не се применува на постапка поврзана 
со издавање времени мерки, бидејќи тие се само привремени. Таа изјавила 
дека на времените мерки не може да се гледа како на независна постапка, 
туку само во контекст на главната постапка. Соодветно на тоа, отстапување 
од јуриспруденцијата на Судот за ова прашање може да се прифати само 
доколку привремениот аспект повеќе не претставува валидна причина за 
„тој дел од постапката“ да не биде опфатен со член 6. Произлезе дека член 
6 може да биде применлив на времени мерки; меѓутоа, би дошло до по-
вреда само кога кои било недостатоци во постапката за издавање времена 
мерка би довеле до тоа целата постапка да не биде правична. Произлезе 
дека би било тешко да се замисли утврдување повреда кога главната по-
стапка е конечно решена.

71.   Покрај тоа, член 6 треба да е применлив единствено под услов кога бара-
ната мерка се однесува, иако привремено, на утврдувањето, постоењето, 
опфатот или условите на граѓански права и обврски. Истото важи и за по-
стапка дополнителна на постапката за издавање времена мерка, иако би 
било тешко за процедурално право (како што е правото да се биде сослу-
шан во конкретниот случај) да се квалификува како граѓанско право.

72. Таа понатаму изјавила дека пресудата во предметот Vilho Eskelinen била 
ограничена на постапката помеѓу државен службеник и државата во 
врска со пристап до суд. Покрај тоа, обезбедувањето заштита на домашно 
ниво не значело дека член 6 бил применлив и дали применливоста била 
или не оспорена во домашната постапка бил небитен фактор кој Судот не 
требал да го земе предвид.

73. Во врска со член 53 од Конвенцијата, чешката влада изјавила дека оваа 
одредба била воспоставена за да се спречи стандардот постигнат во за-
штитата на човековите права да биде намален врз основа на тоа дека 
одредено право не е загарантирано со Конвенцијата. Таа повторила дека 
ништо не ги спречувало националните судови да постапуваат над стан-
дардите воспоставени со Конвенцијата.
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5. Оцена на Судот

(а) Општи принципи

74. Судот повторува дека за член 6, § 1, во делот „граѓански“ да биде 
применлив, мора да постои спор („оспорување“ во францускиот текст) за 
„граѓанско право“ за кое може да се каже, барем на доказлива основа, дека 
се признава според домашното право, без разлика дали тоа е заштитено 
и според Конвенцијата. Спорот мора да биде единствен и сериозен; тој 
може да е поврзан не само со фактичкото постоење на право, туку и со 
неговиот опфат и начинот на негово остварување; и на крај, резултатот 
од постапката мора да биде од директно пресудно значење за правото за 
кое станува збор, при што чисто слаби врски или неважни последици не се 
доволни за примена на член 6, § 1, (види, inter alia, Mennitto v. Italy [GC], бр. 
33804/96, § 23, ECHR 2000 X; и Gülmez v. Turkey, бр. 16330/02, § 28, 20 мај 
2008). Карактерот на законите со кои се регулира како треба да се утврди 
прашањето (граѓанско, комерцијално, управно право, итн.) и карактерот 
на органот на кој му е доделена надлежност за прашањето (основен, упра-
вен суд, итн.), според тоа, се од мала важност (види J.S. and A.S. v. Poland, бр. 
40732/98, § 46, 24 мај 2005).

75. Прелиминарната постапка, како и онаа во која е изречена времена мерка 
како што е судска забрана, вообичаено не се смета дека утврдува граѓански 
права и обврски и, според тоа, вообичаено не влегува во рамките на зашти-
тата од член 6 (види, inter alia, Wiot v. France, (dec.), бр. 43722/98, 15 март 
2001; APIS a.s. v. Slovakia, (dec.), бр. 39794/98, 13 јануари 2002; Verlagsgruppe 
News GMBH  v Austria, (dec.), бр. 62763/00, 16 јануари 2003; и Libert v 
Belgium, (dec.), бр. 44734/98, 8  јули 2004). Произлегува дека во случаи во 
кои постапката трае долго, Судот го применува член 6 само од почетокот 
на случајот според основаноста, а не од доставувањето на прелиминар-
ното барање за такви мерки (види Jaffredou v.  France (dec.), бр. 39843/98, 
15 декември 1998, и Kress v. France [GC], бр. 39594/98, § 90, ECHR 2001-VI). 
Како и да е, во одредени случаи, Судот го применува член 6 во постапка за 
издавање времени мерки, особено поради тоа што  е од пресудно значење 
за граѓанските права на апликантот (види Aerts v. Belgium, 30 јули 1998, 
Reports 1998-V, и Boca v. Belgium, бр. 50615/99, ECHR 2002-IX). Покрај тоа, 
тој одлучил дека треба да се направи исклучок од принципот дека член 6 
нема да се примени кога карактерот на одлука по времена мерка исклучи-
во пропишува поинаку, бидејќи побараната мерка била радикална, во го-
лема мера претставувала одлучување за главната работа, и ако не се уки-
не со жалба би влијаела врз законските права на странките значителен 
временски период (види Markass Car Hire Ltd v. Cyprus, (dec.), бр. 51591/99, 
23 октомври 2001).
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(б) Класифицирање на постапките во конкретниот случај

76. Конкретниот случај разгледува четири степени на постапки, i) постапката 
со која се изрекува судската забрана; ii) постапката во која е оспорена 
правичноста на судската забрана (жалбата против која е предмет на 
претставката пред овој Суд); iii) главната постапка во врска со барањето 
на г. Ф; и iv) постапката по уставна жалба.

77. За разлика од Советот, Големиот судски совет смета дека е посоодветно да 
се примени глобален пристап при разгледување на постапките. Барање за 
судска забрана беше одобрено како прелиминарна мерка, по која следу-
вала главната работа според основаноста на случајот. Во меѓувреме, била 
покрената друга постапка за да се оспори правичноста на изречената 
судска забрана. Големиот судски совет, како и владата, ја смета оваа по-
стапка како слична на онаа што во други јурисдикции би се класифику-
вала како жалба против судската забрана. Не е оспорено дека во времето 
на конкретниот случај, малтешкиот правен систем не дозволувал жалба 
против таква судска забрана. Меѓутоа, судските жалби можело да се оспо-
рат во „нова“ постапка, со која се дозволувале два степена на јурисдикција, 
имено Граѓанскиот суд (Прва сала) во неговата редовна надлежност и 
Апелациониот суд. Според тоа, постапката за судска забрана и последо-
вателното оспорување на нивната правичност не треба да се сметаат за 
посебни. Тие биле една постапка поврзана со основаноста на причината 
чие утврдување влегувало во рамките на главната работа. Фактот дека 
таа вклучувала три степена на јурисдикција не значи дека таа требало да 
се смета за различна од традиционална постапка за судска забрана. След-
ствено на тоа, Големиот судски совет ќе одлучи за применливоста на член 
6 во конкретниот случај на таа основа.

(в) Дали постои потреба да се развива судската пракса?

78. Судот напоменува дека постои широкораспространета согласност меѓу 
земјите-членки на Советот на Европа, кои имплицитно или експлицитно 
ја предвидуваат применливост на гаранциите од член 6 на времените 
мерки, вклучувајќи ја и постапката за судска забрана (како што е објаснето 
во став 31 погоре). Слично, како што може да се види од неговата судска 
пракса (види став 32 погоре), Судот на правдата на Европските заедници 
(„ЕСП“) смета дека привремените мерки мора да подлежат на гаранциите 
за правично судење, особено на правото да се биде сослушан.

79. Исклучувањето на времените мерки од опфатот на член 6 досега е оправ-
дано со фактот дека со нив, во принцип, не се утврдуваат граѓанските пра-
ва и обврски. Меѓутоа, во околности кога многу држави-договорнички се 
соочуваат со застој во нивните преоптоварени правосудни системи што 
доведува до прекумерно долги постапки, одлуката на судија за судска за-
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брана честопати ќе биде еднаква на одлука за основаноста на барањето 
за значителен временски период, дури и трајно во исклучителни случаи. 
Произлегува дека, честопати, во постапката за издавање времени мерки и 
во главната постапка се одлучува за истите „граѓански права или обврски“ 
и имаат исти долготрајни или трајни ефекти.

80. Имајќи ја предвид оваа заднина, Судот повеќе не смета дека е оправдано 
автоматски да се карактеризира постапката за судска забрана како по-
стапка со која не се утврдуваат граѓанските права или обврски. Ниту, пак, 
е убеден дека недостаток во таква постапка неизбежно би се поправил во 
подоцнежна фаза, имено, во постапка за основаноста врз основа на член 
6, бидејќи секоја штета претрпена во меѓувреме може дотогаш да стане 
непоправлива и со мали реални можности да се надомести причинетата 
штета, со исклучок можеби на можноста на паричен надоместок.

81. Оттука, Судот смета дека, поради горенаведените причини, потребна 
е измена во судската пракса. Иако тоа е во интерес на правната сигур-
ност, предвидливост и еднаквост пред законот за Судот да не отстапу-
ва, без добра причина, од преседаните утврдени во претходните случаи, 
неприменувањето динамичен и развоен пристап од страна на Судот 
би довело до ризик тој да изрече забрана за реформа или подобрување 
(види, mutatis mutandis, Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], бр. 46827/99 
и 46951/99, § 121, ECHR 2005-I, и Vilho Eskelinen [GC], цитирано погоре, § 
56). Мора да се запомни дека Конвенцијата не е дизајнирана „да гарантира 
права кои се теоретски или нереални, туку права кои се практични и ефи-
касни“ (види, inter alia, Folgerø and Others v. Norway [GC], бр. 15472/02, § 100, 
ECHR 2007-..., и Salduz v. Turkey [GC], бр. 36391/02, § 51, 27 ноември 2008).

82. Во тој контекст, фактот дека одлуките по времена мерка, со кои, исто така, 
се утврдуваат граѓанските права или обврски, не се заштитени со член 6 
од Конвенцијата бара нов пристап.

(г) Новиот пристап

83. Како што претходно е посочено, член 6 во делот „граѓански“ се применува 
единствено на постапките со кои се утврдуваат граѓанските права или 
обврски. Не сите времени мерки утврдуваат такви права и обврски и при-
менливоста на член 6 ќе зависи од тоа дали се исполнети одредени услови.

84. Прво, правото за кое станува збор и во главната и во постапката за судска 
забрана треба да биде „граѓанско“ во рамките на автономното значење на 
тој концепт во член 6 од Конвенцијата (види, inter alia, Stran Greek Refineries 
and Stratis Andreadis v. Greece, 9 декември 1994, § 39, серија A бр. 301-B; König 
v. Germany, 28 јуни 1978, §§ 89 и 90, серија A бр. 27; Ferrazzini v. Italy [GC], бр. 
44759/98, §§ 24-31, ECHR 2001-VII; и Roche v. the United Kingdom [GC], бр. 
32555/96, § 119, ECHR 2005-X).
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85. Второ, природата на времената мерка, нејзината цел и намена, како и 
нејзините ефекти врз правото за кое станува збор треба детално да се про-
учат. Член 6 ќе се примени секогаш кога времената мерка може да се смета 
за ефикасна да се утврди граѓанското право или обврска за кои станува 
збор, без разлика на нејзиното законско времетраење.

86. Меѓутоа, Судот прифаќа дека во исклучителни случаи – кога, на пример, 
ефективноста на мерката која се бара зависи од брз процес на донесување 
одлуки - може да не е можно веднаш да се постапува во согласност со ус-
ловите од член 6. Според тоа, во такви конкретни случаи, иако независ-
носта и непристрасноста на односниот трибунал или на односниот судија 
се неопходен и неотуѓив заштитен механизам во такви постапки, други 
процедурални заштитни механизми може да се применат единствено 
до степен кој е во согласност со природата и намената на постапките за 
издавање времени мерки за кои станува збор. Во секоја последователна 
постапка пред Судот, владата ќе треба да утврди дека, во врска со намена-
та на постапката за која станува збор во конкретен случај, една или повеќе 
конкретни процедурални заштитни механизми не може да се применат 
без притоа несоодветно да се загрози остварувањето на целите кон кои се 
стреми да се остварат со времената мерка за која станува збор.

(д) Применливост на член 6 во конкретниот случај

87. Судот констатира дека суштината на правото за кое станува збор во 
главната постапка го зема предвид користењето од страна на соседите 
на правата на сопственост во согласност со малтешкото право, и, според 
тоа, користењето на право од граѓански карактер во согласност и со 
домашното право и со судската пракса на Судот (види Ferrazzini v. Italy [GC], 
цитирано погоре, § 27, и Zander v. Sweden, 25 ноември 1993, § 27, серија A 
бр. 279-B). Целта на судската забрана беше да се утврди, иако за ограничен 
временски период, истото право како она кое било оспорено во главната 
постапка, и кое било спроведливо веднаш. Произлегува дека постапката 
за судска забрана во конкретниот случај ги исполнува критериумите за 
член 6 да биде применлив и владата не утврдила никакви причини за да 
го ограничи опфатот на неговата применливост во кој било поглед (види 
став 86 погоре).

88. Судот напоменува дека претставката на апликантот ја земала предвид 
жалбената постапка која завршила со пресуда на 5 февруари 1993 година, 
во време кога основаноста на главното барање веќе била утврдена со пре-
суда од 6 март 1992 година. Последователно, Судот е свесен дека во вре-
мето на оспорената пресуда, спорот за кој станува збор веќе бил решен. 
Меѓутоа, во 1990 година, кога била поведена постапката, основаноста на 
барањето сè уште не била утврдена, и член 6 бил, во принцип, применлив 
како што е утврдено погоре. Судот не гледа причина зошто не би се про-
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должило со примена на член 6 на таа иста постапка во подоцнежна фаза. 
Покрај тоа, тој констатира дека продолжувањето на таа постапка не се 
должело на каков било пропуст на страна на г-ѓа М., бидејќи оној кој под-
нел жалба бил г. Ф.

89. Произлегува дека член 6 е применлив на обжалената постапка и дека, спо-
ред тоа, приговорот на владата мора да се отфрли.

II НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6, § 1, ОД КОНВЕНЦИЈАТА

А. Заклучок на Советот

90. Советот не беше убеден дека имало доволно докази за тоа дека судијата-
претседател покажал лична пристрасност. Меѓутоа, тој утврдил дека тес-
ните семејни врски помеѓу адвокатот на другата странка и судијата биле 
доволни за објективно да се оправда сомнежот на апликантот дека кај 
судијата кој претседавал недостасувала непристрасност и дека фактите за 
конкретниот случај не довеле до отстранување на загриженоста на апли-
кантот. Според тоа, тој утврдил повреда на член 6, § 1 (непристрасност на 
трибунал) и одлучил дека не е потребно посебно да се разгледува прет-
ставката во врска со принципот „еднаквост на оружјето“.

Б. Произнесување на апликантот

91. Апликантот изјавил дека во конкретниот случај се рефлектирала и 
субјективна и објективна пристрасност од страна на судијата-претседател, 
што е спротивно на член 6 од Конвенцијата. Судијата- претседател бил 
пристрасен врз основа на фактот дека неговиот брат бил адвокат на дру-
гата странка во текот на постапката за судска забрана. Неговата пристрас-
ност била очигледна од инцидентот на 12 октомври 1992 година, што ги 
оставила занемени двајцата други судии, како и од конечната пресуда. Таа 
пресуда била против г-ѓа М. и наложувала од евиденцијата да се отстрани 
извештај, подготвен од судскиот помошник, кој бил во корист на г-ѓа М. 
и дала упатување на постапките на нејзиниот адвокат vis-à-vis братот на 
судијата-претседател (види став 20 погоре). Бидејќи личната пристрас-
ност на судијата се претпоставила сè додека не се докажело спротивно-
то, апликантот немал причина да бара судијата да ја прекине работата 
во предметот сè додека не се случиле горенаведените настани. Меѓутоа, 
судијата-претседател требал да знае дека тој би требало да го покрене 
прашањето поврзано со неговиот брат и, според тоа, требало да ја преки-
не работата во предметот по сопствена иницијатива. Покрај тоа, апликан-
тот сметал дека однесувањето на судијата-претседател за време на инци-
дентот и односот на браќа не се одвоени прашања, туку се две различни, 
но тесно поврзани прашања, кои се однесуваат на иста работа.
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В. Произнесување на Владата

92. Владата изјавила дека не било покренато никакво прашање во врска со 
непристрасноста во конкретниот случај. Доколку правниот застапник ја 
земал предвид наводната пристрасност, очигледниот тек на постапката 
би бил да се побара судијата да ја прекине работата во предметот, што тој 
тоа не го сто           рил. Спротивно на тоа, правниот застапник се согласил дека 
инцидентот бил смирен по состанокот со судијата-претседател во негови-
от кабинет. На домашно ниво, апликантот не ги засновал своите тврдења 
за отсуство на правично судење, а во врска со наводното одбивање на 
неговото право да достави поднесоци, на семејните односи на судијата-
претседател; таа поврзаност била посочена единствено пред овој Суд. 
Покрај тоа, во пресудата на Апелациониот суд не била изнесена никаква 
пристрасност на страната на судијата-претседател, а дури и да била из-
несена, ова не би можело да доведе до загриженост за ex post facto. Апела-
циониот суд беше непристрасен во рамките на значењето на член 6, § 1, од 
Конвенцијата, без разлика на семејните врски на судијата-претседател со 
адвокатите на противникот на г-ѓа М.

Г. Оцена на Судот 

1. Општи принципи

93. Под непристрасност обично се подразбира непостоење предрасуда или 
пристрасност, а нејзиното постоење може да се тестира на различни 
начини. Според постојната судска пракса на Судот, постоењето непри-
страсност за целите на член 6, § 1, мора да се утврди според субјективен 
тест, при што мора да се земе предвид личното убедување и однесување 
на одреден судија, односно дали судијата има лични предрасуди или е 
пристрасен во одреден случај; како и според објективен тест, односно 
констатирање дали самиот трибунал и, меѓу другите аспекти, неговиот 
состав, понудил доволни гаранции за исклучување на легитимниот со-
мнеж во врска со неговата непристрасност (види, inter alia, Fey v. Austria, 
24  февруари 1993, серија A бр. 255, §§ 27, 28 и 30, и Wettstein v. Switzerland, 
бр. 33958/96, § 42, ECHR 2000-XII).

94. Во врска со субјективниот тест, принципот дека трибуналот треба да 
се претпостави дека е ослободен од лични предрасуди или пристрас-
ност е одамна воспоставен во судската пракса на Судот (види, на пример, 
Kyprianou v. Cyprus [GC], бр. 73797/01, § 119, ECHR 2005-...). Судот одлучил 
дека личната непристрасност на судијата мора да се претпостави сè доде-
ка не се докаже спротивното (види Wettstein, цитирано погоре, § 43). Што 
се однесува до видот на потребниот доказ, Судот настојува, на пример, да 
констатира дали судија се однесувал непријателски или покажал злона-
мерност поради лични причини (види De Cubber v. Belgium, 26 октомври 
1984, серија A бр. 86, § 25).
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95. Во најголем број случаи во кои се покренува прашањето на непристрас-
ност, Судот се фокусира на објективниот тест. Меѓутоа, не постои цврста 
поделба помеѓу субјективна и објективна непристрасност, бидејќи 
однесувањето на судија не само што може да поттикне објективен сомнеж 
во врска со непристрасноста што се однесува до надворешен набљудувач 
(објективен тест), туку, исто така, може да го покрене прашањето на него-
вото или нејзиното лично убедување (субјективен тест) (види Kyprianou, 
цитирано погоре, § 119). Според тоа, во некои случаи кога може да е теш-
ко да се обезбеди доказ со кој ќе се побие претпоставката за субјективна 
непристрасност на судијата, условот за објективна непристрасност обе-
збедува дополнителна важна гаранција (види Pullar v. the United Kingdom, 
10 јуни 1996 , Reports 1996-III, § 32).

96. Во врска со објективниот тест, мора да се утврди, релативно одвоено од 
однесувањето на судијата, дали постојат потврдливи факти кои можат 
да создадат сомнеж во врска со неговата непристрасност. Ова посочува 
дека, при одлучување дали во одреден случај постои легитимна причи-
на за сомнеж дека кај одреден судија или орган кој претседава со случајот 
недостасува непристрасност, гледиште на засегнатото лице е важно, но 
не и пресудно.  Но, она што е пресудно е дали тој сомнеж може да биде 
објективно оправдан (види Wettstein, цитирано погоре, § 44, и Ferrantelli 
and Santangelo v. Italy, 7 август 1996, Reports 1996-III, § 58).

97. Објективниот тест најмногу се однесува на хиерархиските или други врски 
помеѓу судијата и другите учесници во постапката (види случаи пред 
воен суд, на пример, Miller and Others v. the United Kingdom, бр. 45825/99, 
45826/99 и 45827/99, 26 октомври 2004; исто така, види случаи во врска 
со двојна улога на судија, на пример, Mežnarić v. Croatia, бр. 71615/01, 15 
јули 2005, § 36 и Wettstein, цитирано погоре, § 47, кога адвокатот кој ja за-
стапувал другата странка последователно го осудил апликантот и во еден 
збир на постапки и во постапки чиј правен основ соодветно се преклопу-
ва) со кои објективно е оправдан сомнежот за непристрасноста на труби-
налот, и на тој начин не го исполнуваат стандардот од Конвенцијата спо-
ред објективниот тест (види Kyprianou, цитирано погоре, § 121). Според 
тоа, мора да се одлучи во секој поединечен случај дали односот за кој ста-
нува збор е од таква природа и степен што посочува недостиг на непри-
страсност на страната на трибуналот (види Pullar, цитирано погоре, § 38).

98. Во врска со ова, дури и мали изгледи може да бидат од одредена важност 
или, со други зборови „правдата не мора само да се случи, туку мора да се 
види дека се случува“ (види De Cubber, цитирано погоре, § 26). Она што е 
важно е довербата која судовите во едно демократско општество мора да 
ја влеваат кај јавноста. Оттука, секој судија во однос на кој постои леги-
тимна причина за сомнеж за недостиг на непристрасност мора да ја пре-
кине работата во предметот (види Castillo Algar v. Spain, 28 октомври 1998, 
Reports 1998-VIII, § 45).
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99.  Покрај тоа, со цел судовите да може да влеваат доверба кај јавноста, 
која е неопходна, мора да се земат предвид прашањата на внатрешна 
организација (види Piersack, цитирано погоре, § 30 (г)). Постоењето наци-
онални постапки за обезбедување непристрасност, имено правила со кои 
се регулира случаи кога судиите ја прекинуваат работата во предметот, е 
релевантен фактор. Со таквите правила се манифестира интересот на на-
ционалната законодавна власт да ги отстрани сите разумни сомнежи за 
непристрасност на односниот судија или суд, и тие претставуваат обид да 
се обезбеди непристрасност преку отстранување на причините за таквите 
сомнежи. Покрај обезбедувањето непостоење на фактичка пристрасност, 
тие се насочени кон отстранување на секој изглед за пристрасност и на тој 
начин настојуваат да ја поттикнат довербата која судовите во едно демо-
кратско општество мора да ја влеваат во јавноста (види Mežnarić, цитира-
но погоре, § 27). Судот ќе ги земе предвид таквите правила кога врши оце-
на за тоа дали трибунал бил непристрасен и, особено, дали сомнежите на 
апликантот може да бидат објективно оправдани (види, mutatis mutandis, 
Pescador Valero v. Spain, бр. 62435/00, §§ 24-29, ECHR 2003-VII).

2. Примена во конкретниот случај

100. Судот укажува дека конкретни одредби во врска со изземањето на 
судиите се утврдени во член 734 од ЗОГП (види став 28 погоре). Големиот 
судски совет, како и Советот, не може, а да не забележи, дека малтешкото 
право, како што пропишувало во времето на конкретниот случај, имаше 
недостатоци на две нивоа. Прво, не постоеше автоматска обврска за судија 
да ја прекине работата во предметот кога непристрасноста може да прет-
ставува проблем, прашање кое останува непроменето во законите кои се 
во сила сега. Второ, во времето на конкретниот случај, во законите не се 
согледувал како проблематичен – а, според тоа, и како основа за изземање 
– односот на браќа помеѓу судија и адвокат, а да не зборуваме за оние кои 
произлегуваа од односи од понизок степен, како што се оние на чичковци 
или тетки во врска со нивните внуци или внуки. Оттука, Големиот судски 
совет, како и Советот, смета дека самите закони не даваат соодветни га-
ранции за субјективна и објективна непристрасност.

101. Советот не беше убеден дека има доволно докази за тоа дека судијата-
претседател покажал лична пристрасност. Според тоа, тој претпочита да 
го разгледа случајот според објективниот тест за непристрасност кој обе-
збедува дополнителна гаранција.

102. Што се однесува до објективниот тест, овој дел од претставката е насо-
чен кон недостаток во релевантните закони според кои не е можно да се 
изземе судија врз основа на однос со адвокат на странка, освен доколку не 
станува збор за крвно сродство или сродност од прво колено (види став 
28 погоре). Следствено на тоа, во конкретниот случај, г-ѓа М. се обрати-
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ла пред колегиум од тројца судии, од кои еден бил чичко на адвокатот на 
другата странка и брат на адвокатот кој ја застапувал другата странка во 
текот на првостепената постапка, чие однесување било предмет на жал-
бата. Големиот судски совет е на став дека тесните семејни врски помеѓу 
адвокатот на другата странка и судијата-претседател биле доволни за 
објективно да се оправда сомнежот дека кај судијата кој претседавал не-
достасувала непристрасност. Може да се превиди дека Малта е мала земја 
и дека цели семејства кои работат како адвокати е честа појава. Владата, 
исто така, потврдила дека ова станало проблем кој се повторува, за кој е 
неопходно да се преземат дејствија кои ќе резултираат во измени на реле-
вантните закони, кои сега го вклучуваат односот на браќа/сестри како ос-
нова за судија да ја прекине работата во предметот (види став 29 погоре).

103. Горенаведените согледувања се доволни за Судот да може да заклучи 
дека составот на судот не бил таков што ја гарантира неговата непри-
страсност и дека не го исполнил стандардот предвиден со Конвенцијата 
според објективниот тест.

104. Оттука, имало повреда на членот 6, § 1, од Конвенцијата.

105. Утврдувајќи повреда на оваа одредба, Судот смета дека нема потреба да 
се донесе посебна одлука за претставката дека однесувањето на судијата 
влијаело врз правото на г-ѓа М. да достави поднесоци.

III ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

106. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на заинтересираната Висока 
договорна  страна овозможува само делумно отстранување на последиците 
на таа повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е потребно, 
правично задоволување“.

А. Штета

1. Пресудата на Советот

107. Судот сметал дека наодот за повреда, самиот по себе, претставувал 
доволно правично задоволување за која било нематеријална штета која 
апликантот може да ја претрпел.

2. Поднесоци на странките

108. Апликантот остана при своето барање за 5 000 евра (ЕУР) за претрпена 
нематеријална штета.
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109. Владата изјавила дека немало причина да се промени заклучокот на Со-
ветот.

3.Одлука на Судот

110. Големиот судски совет се согласува со Советот дека, во врска со болката 
наводно причинета во околностите на конкретниот случај, наодот за 
повреда претставува, самиот по себе, доволно правично задоволување 
за каква било нематеријална штета која апликантот може да ја претрпел 
(види Chmelíř v. the Czech Republic, бр. 64935/01, § 74, ECHR 2005-IV, и Coyne 
v. the United Kingdom, 24 септември 1997, Reports, § 64).

Б. Трошоци и расходи

1. Пресудата на Советот

111. Советот ги одбил бараните трошоци за постапките пред првостепениот 
и пред Апелациониот суд, бидејќи тие не настанале како резултат на 
спречување или обесштетување на утврдената повреда. Тој, исто така, 
ги одбил износите кои се барале за адвокатски хонорар за домашната 
постапка по уставна жалба, бидејќи апликантот не докажал дека тие 
фактички настанале. Меѓутоа, тој сметал дека апликантот претрпел 
одредени трошоци, и на национално и на европско ниво, со цел да ја поправи 
повредата на Конвенцијата и му доделил на 2 000 евра на апликантот за 
трошоците настанати пред домашните судови и за постапките пред него.

2. Произнесување на странките

112. За постапките пред Советот, апликантот побара 1 177 евра, вклучувајќи 
850 евра за писмени докази,  250 евра за превод на документи и 77 
евра за административни трошоци, и 2 193 евра  за постапката пред 
Големиот судски совет, вклучувајќи 850 евра за писмени поднесоци, 350 
евра во врска со подготовка на барањето на правна помош, 300 евра за 
подготовка на обраќањето пред Големиот судски совет, 250 евра за превод 
на писмените докази, 300 евра за појавувањето на рочиштето и 143 евра 
за административни трошоци.

113. Владата изјавила дека бараниот износ за постапката пред Советот бил 
помал отколку оној што го одобрил Советот, а бараниот износ за постап-
ката пред Големиот судски совет бил прекумерен и различни ставки биле 
двојно фактурирани.

3. Одлука на Судот

114. Големиот судски совет констатира дека одлуката на Советот ги 
опфаќала трошоците и расходите за домашната постапка и за постапката 
предвидена со Конвенцијата сè до пресудата на Советот и, соодветно ја 
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потврдува одлуката за 2 000 евра донесена од Советот.

115. Во врска со трошоците и расходите за постапката пред Големиот судски 
совет, Судот повторува дека во согласност со судската пракса на Судот, 
апликант има право на надоместување на неговите трошоци и расходи 
само доколку докаже дека тие биле навистина направени и неопходни и 
биле разумни по обем. Во конкретниот случај, земајќи ги предвид горена-
ведените критериуми и информациите кои го поседува, особено фактот 
дека апликантот не доставил никаков доказ како поткрепа на барањата 
и отсуството на детали за бројот на сработени часови и тарифата по која 
се наплаќало по час, Судот не е убеден дека сите трошоци настанати во 
постапката пред Големиот судски совет биле навистина направени и не-
опходни и биле разумни по обем. Имајќи го предвид износот од 1 854,86 
евра како правна помош платен од страна на Советот на Европа во врска 
со постапката пред Големиот судски совет, Судот не одобри износ по оваа 
основа.

116. Следствено на тоа, Судот го потврдува доделувањето 2 000 по основа на 
трошоци и расходи за постапката пред Советот.

В. Затезна камата

117. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската 
активна каматна стапка на Европската централна банка, на која треба да 
се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Ги отфрла, со единаесет гласови против шест, прелиминарните приговори 
доставени од Владата.

2. Одлучи, со единаесет гласови против шест, дека има повреда на член 6, § 1, 
од Конвенцијата во врска со условот за непристрасност.

3. Одлучи, едногласно, дека не е потребно одделно да се разгледа претстав-
ката на апликантот во врска со правото на г-ѓа М. да достави поднесоци.

4. Одлучи, со единаесет гласови против шест,

(а) дека тужената држава треба да му плати 2 000 евра (девет илјади евра) на 
апликантот, плус секој данок кој може да биде платлив на апликантот, во 
врска со трошоците и расходите;

(б) дека по истекот на наведените три месеци до исплатата, се засметува про-
ста камата на споменатите износи, по стапка еднаква на најниската актив-
на каматна стапка на Европската централна банка за време на периодот 
во кој се доцни со плаќање на обврските плус 3 процентни поени.
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5. Го отфрла, едногласно, остатокот од барањето на апликантот за правично 
задоволување.

Изготвенa на англиски и на француски јазик, и изречена на јавна расправа во 
Зградата на Судот, Стразбур, на 15 октомври 2009 година.

   Michael O’Boyle, Jean-Paul Costa
заменик-секретар претседател



13. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

SCOPPOLA ПРОТИВ ИТАЛИЈА

(Жалба број 10249/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 17 септември 2009 година

Во предметот Scoppola против Италија 

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет, 
составен од следниве судии:

  Jean-Paul Costa, претседател
 Nicolas Bratza
 Peer Lorenzen

   Françoise Tulkens
 Josep Casadevall

  Ireneu Cabral Barreto
 Rait Maruste
 Alvina Gyulumyan
 Danutė Jočienė
 Ján Šikuta
 Dragoljub Popović
 Mark Villiger
 Giorgio Malinverni
 George Nicolaou
 András Sajó
 Мирјана Лазаровa Трајковска, судии
 Vitaliano Esposito, ad hoc судија,
 и  Michael O’Boyle, заменик-секретар,

по советувањето извршено на затворените седници на 7 јануари и 8 јули 
2009 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на погоре по-
следно споменатиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Постапката е иницирана со апликација (број 10249/01) против Република 
Италија поднесена до Судот, согласно со член 34 од Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основните слободи (понатаму во 
текстот именувана како „Конвенцијата°) од страна на г. Franco Scoppola, 
италијански државјанин (понатаму во текстот именуван како „апликант„) 
на 24 март 2003 година.

2. Апликантот беше застапуван од страна на г. N.Paoletti, г-ѓа A.Mari и г-ѓа 
G.Paolett, адвокати од Рим. Италијанските државни власти (понатаму во 
текстот именувани како „државната власт„) беа застапувани од страна на 
нивниот Агент, г-ѓа E.Spatafora и нивниот заменик-Агент г. N.Lettieri.

3. Во своите наводи, апликантот тврди дека неговата осуда на казна доживотен 
затвор претставува кршење на членовите 6 и 7 од Конвенцијата.

4. Овој предмет беше распореден во Вториот оддел на Судот (согласно со 
правило 52, став 1, од Правилникот на Судот). На 13 мај 2008 година 
предметот беше прогласен за делумно допуштен од страна на Советот 
во рамки на тој Оддел, составен од следниве судии: Françoise Tulkens, An-
tonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, An-
drás Sajó и Vitaliano Esposito, како и Sally Dollé, секретар на Одделот. На 2 
септември 2008 година овој совет го отстапи предметот на надлежност 
на Големиот судски совет. Апликантот не се противеше на одстапувањето 
на надлежноста; откако првично поднесе приговор во однос на 
одстапувањето на анделжноста,  Владата откако првично поднесе таков 
приговор, истиот подоцна го повлече (член 30 од Конвенцијата и правило 
72).

5. Составот на Големиот судски совет беше утврден, согласно со одредбите 
од член 27, ставови 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24 од Правилникот 
на Судот. По повлекувањето на Vladimiro Zagrebelsky, судија избран од 
Италија, Владата го назначи Vitaliano Esposito во својство на ad hoc судија 
(согласно со член 27, став од Конвенцијата и правило 29, став 1).

6. И апликантот и Владата се изјаснија по однос на основаноста на 
апликацијата.

7. на 7 јануари 2009 година во Зградата на човековите права во Стразбур се 
одржана јавна седница .(правило 59, став 3).
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Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г. N. L , од правната владина служба, 
      Владин агент;

(б)  во име на апликантот
г. N. P , правник, 
г-ѓа  A. M , правник, 
адвокат,
г-ѓа G. P , правник,  
советник.

Судот ги слушна излагања на г. Паолети, г. Летиери и г-ѓа Мари, кои ги да-
доа и своите одговори на прашањата од Судот.

ФАКТИ

I  ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

8. Апликантот е роден во 1940 година, а во моментов се наоѓа во затвор во 
Парма.

9. На 2 септември 1999 година, по тепачката со неговите двајца синови, 
апликантот ја убил својата сопруга и повредил еден од своите синови. Тој 
бил лишен од слобода на 3 септември.

10. На крајот на истрагата, обвинителството во Рим побарало апликантот 
да биде притворен и да му се суди за убиство, обид за убиство, нечовечко 
постапување со членовите на неговото семејство и неовластено 
поседување на огнено оружје.

11. На рочиштето одржано на 18 февруари 2000 година, пред римскиот 
судија (giudice dell’udienza preliminare – понатаму во текстот именуван како 
„СПП„), аппликантот побарал да му се суди по скратена постапка, односно 
согласно поедноставна постапка кој дава можност за намалување на 
казната во случај на осудителна пресуда. Согласно со верзијата на Законот 
за кривична постапка („ЗКП°), која била важечка во тоа време и согласно 
со член 442, став 2, доколку за кривичното дело извршено од обвинетото 
лице е предвидена доживотна казна затвор, тогаш соодветната казна би 
била затворска казна во траење од триесет години. (погледнете го став 29 
подолу во текстот).

12. СПП се сложил да постапува според скратената постапка. Дополнителни 
рочишта се одржани на 22 септември и на 24 ноември 2000 година. 
Последно споменатото рочиште започнало во 10:19 часот наутро.
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13. На 24 ноември 2000 година, СПП го прогласил апликантот за виновен 
и посочил дека може да му се одреди казна доживотен затвор, меѓутоа 
имајќи предвид дека апликантот избрал да му се суди по скратена 
постапка, судијата му изрекол 30-годишна затворска казна.

14. На 12 јануари 2001 година Јавното обвинителство поднело жалба до 
Апелациониот суд во Рим, против пресудата на римскиот СПП од 24 
ноември 2000 година. Обвинителството тврдело дека СПП требал да го 
примени член 7 од Законодавниот декрет број 341 од 24 ноември 2000 
година, кој стапил во сила точно на истиот ден кога бил осуден апликантот. 
По измените и дополнувањата на истиот од страна на Парламентот, 
Законодавниот декрет број 341 бил трансформиран во Закон број 4, од 19 
јануари 2001 година.

15. Обвинителството особено укажува на фактот дека со член 7 од 
Законодавниот декрет број 341, се менува член 442 од ЗКП, поради што 
истиот сега вели дека во случај на судење согласно со скратена постапка, 
казната на доживотен затвор може да се замени со казна доживотен 
затвор со дневна изолација, доколку се работи за „кривични дела во стек„ 
(concorso di reati) или, пак, за „продолжено кривично дело„ (reato continu-
ato – погледнете го став 31 подолу во текстот). Според Обвинителството, 
фактот што СПП не го применил Законодавниот декрет број 341 
претставува „очигледна погрешна примена на материјалното право„ (evi-
dente errore di diritto).

16. На 5 и 22 февруари 2001 година апликантот ја обжалил ваквата пресуда 
поради погрешна примена на материјалното право. Неговиот главен 
аргумент бил дека тој треба да добие ослободителна пресуда, затоа што 
во неговото постапување не постоела намера, како и тоа дека во времето 
на извршување на делата тој не бил во состојба да ја разбере незаконитата 
природа на неговите дела, ниту, пак, да формира претходна предумисла 
за нивно извршување (incapacità de intendere e volere). Како друго можно 
алтернативно решение, тој предложил евентуално намалување на 
казната.

17. Имајќи предвид дека во тој момент постоеле две жалби по истата пресуда, 
на две различни степени на надлежност, својата жалба поради погрешна 
примена на материјалното право Јавното обвинителство ја проширило 
жалбата жалба во однос на погрешна примена на законот и на погрешно 
утврдена фактичка состојба, па така според надлежноста предметот му 
бил отстапен на постапување на римскиот Поротен апелационен суд 
(согласно со член 580 од ЗКП).
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18.  На 10 јануари 2002 година  во римскиот Поротен апелационен суд бил 
одржан нејавен претрес. Апликантот не бил присутен и нему му се судело 
во отсуство. Според неговите тврдења, тој имал потешкотии со одењето, па 
затоа побарал да биде однесен до судницата со возило на брза помош или 
некое друго соодветно опремено возило, но имајќи предвид дека управата 
на затворот го одбило ова негово барање, тој бил лишен од можноста да 
учество во жалбената постапка.

19. Со својата пресуда од 10 јануари 2002 година, доставена до Секретаријатот 
на 23 јануари 2002 година, Поротниот апелационен суд на апликантот му 
одредил казна доживотен затвор.

20. Според судот, пред стапувањето во сила на Законодавниот декрет број 341, 
толкувањето на член 442, став 2 од ЗКП било дека доживотната казна затвор 
може да се замени со казна затвор во времетраење од триесет години, без 
разлика дали истата би била надополнета и со дневна изолација, поради 
поголемиот број извршени дела, во стек со она најсериозното. Следејќи 
го таквиот пристап, СПП ја одредил казната во однос на најсериозното 
кривично дело, без притоа да одлучи дали е потребно да се наложи и 
дневна изолација на апликантот, имајќи предвид дека тој бил осуден и за 
сите останати кривични дела, за кои бил претходно обвинет.

21. Меѓутоа, Законодавниот декрет 341 од 24 ноември 2000 година стапил 
во сила истиот ден кога СПП ја донел сопствената одлука. Имајќи предвид 
дека неговите одредби биле класификувани како процесни правила, 
истиот бил применлив и во однос на тековните постапки, согласно со 
начелото tempus regit actum. Поротниот апелационен суд дополнително 
утврдил дека согласно со условите од член 8 од Законодавниот декрет број 
341, апликантот можел да го повлече своето барање за судење во скратена 
постапка и да побара да му се суди во редовна постапка. Имајќи предвид 
дека истото не го сторил при носењето на првостепената одлука, требало 
да се земат предвид измените во правилата за казнување, кои стапиле во 
сила во меѓувреме.

22. На 18 февруари 2002 година апликантот поднел жалба поради погрешна 
примена на материјалното право. Како прво, тој тврдел дека жалбената 
постапка треба да се прогласи за неважечка и да се поништи, затоа што 
тој не бил во можност лично да учествува во својство на обвинето лице на 
жалбеното рочиште одржано на 10 јануари 2002 година. Образложувајќи 
ја втората и третата основа за жалбата, апликантот навел дека судечките 
судови не презентирале доволно причини во поддршка на нивната одлука 
за неговата намера или предумисла да изврши убиство, ниту во однос на 
нивниот заклучок дека тој точно знаел што прави и дека дејствувал со 
претходно утврдена намера при извршувањето на делата. Конечно, тој го 
оспорил и наодот за постоење на отежнувачки околности (односно, дека 
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постапувал од залудни причини) и се жалел поради тоа што не му било 
признаено постоењето на олеснителни околности кои би ја намалиле 
неговата вина.

23. На 31 јули 2002 година апликантот доставил нов поднесок, наведувајќи 
дополнителни основи за жалбата. Тој навел дека требало да се изврши ново 
вештачење за неговата ментална состојба во моментот на извршување на 
кривичните дела и презентирал нови аргументи во однос на  на постоење 
евентуални отежнувачки или олеснителни околности. На крајот, навел 
дека казната која му била одредена во неговиот случај (доживотна казна 
затвор со изолација) е прекумерна.

24. Во пресудата доставена до Секретаријатот на 20 јануари 2003 година, 
Касациониот суд ја одбил жалбата на апликантот.

25. На 18 јули 2003 година апликантот поднел вонредна жалба по основ 
на погрешно утврдена фактичка состојба (член 625а од ЗКП). Како 
прво, тој навел дека наодот на домашните судови дека тој можел да 
биде однесен да присуствува на жалбеното рочиште со употреба на 
вообичаени транспортни средства и дека за тоа не било потребно возило 
на брза помош, бил резултат на погрешно читање на документацијата 
во неговото досие. Дополнително, неговото отсуство од рочиштето како 
обвинето лице значело кршење на член 6 од Конвенцијата. Апликантот 
понатаму тврдел дека доживотната казна затвор на која бил осуден по 
извршените измени со Законодавниот декрет број 341 од 2000 годин, 
значела ретроактивна примена на кривичниот закон, што значи кршење 
на член 7 од Конвенцијата и начелата за правично судење.

Тој понатаму тврдел дека отфрлањето на процесните гаранции од негова 
страна, преку направениот избор за судење во скратена постапка, не 
било искомпензирано со намалување на неговата казна, како што 
му било ветено од страна на државата, во моментот кога тој ја донел 
таквата одлука. Конечно, тврдел дека доживотната казна претставува 
нехумана и деградирачка казна и како таква, таа е спротивна на член 3 од 
Конвенцијата.

26. Со својата пресуда од 14 мај 2004 година, доставена до Секретаријатот 
на 28 октомври 2004 година, Касациониот суд ја прогласил вонредната 
жалба на апликантот за неприфатлива. Заклучокот на судот бил дека 
тој, всушност, не се жали поради погрешно утврдена фактичка состојба 
од страна на домашните судови, туку во основа само се обидувал да ги 
оспори толкувањето и примената на материјалното право од страна на 
Касациониот суд.
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II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО

A.  Скратена постапка

27. Скратената постапка е регулирана со членовите 438 и 441 до 443 од 
ЗКП. Се заснова на претпоставката дека за предметот може да биде 
донесена одлука уште на подготвителното рочиште, земајќи ја предвид 
документацијата во судските списи онаква каква што е (allo stato degli atti). 
Барањето за судење по скратена постапка може да се достави усмено или во 
писмена форма, во кој било момент на подготвителното рочиште, но пред 
страните да ги дадат своите првични излагања. Доколку биде прифате-
на скратената постапка, претресот продолжува без присуство на јавноста 
и се остава на страните да ги презентираат своите аргументи усмено. Во 
основа, тие треба да ги заснoваат своите аргументи врз документацијата 
која е на располагање во предметот на Обвинителството, но и покрај тоа 
во исклучителни случаи може да биде дозволено и усмено изведување на 
одредени докази. Доколку судијата го прогласи обвинетиот за виновен, 
казната која ќе му биде одмерена се намалува за една третина (член 
442, став 2). Релевантните домашни законски одредби се опишани во 
пресудата за предметот Hermi v. Italy ([GC], број 18114/02, т. 27-28, ECHR 
2006-...).

28. Судот, исто така, има дадено преглед на одредбите кои ја регулираат 
скратената постапка и во својата пресуда во предметот Fera v. Italy (број 
45057/98 од 21 април 2005 година). Во времето на случувањата во случајот 
Fera, скратената постапка не им стоела на располагање на лицата кои биле 
обвинети за кривични дела за кои била предвидена казна доживотен 
затвор. Во пресудата број 176, од 23 април 1991 година, Уставниот суд ја 
поништил одредбата од Законот за кривична постапка, ставајќи ја таквата 
можност на располагање, затоа што тоа ги надминувало овластувањата 
кои Парламентот ги имал пренесено на Владата, со цел усвојување на нов 
Закон за кривична постапка („ЗКП„).

Б. Измени и дополнувања на член 442 од ЗКП со Законот број 479 од 16 
декември 1999 година

29. Со Законот број 479 од 16 декември 1999 година, кој стапил во сила на 
2 јануари 2000 година, Парламентот повторно ја вовел можноста за 
обвинетите, обвинети за дела за кои е пропишана доживотна казна 
затвор, да се одлучат и да побараат да им се суди во скратена постапка. Во 
делот 30 се наведува следново:
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Дел 30

„Во член 442 од Законот за кривична постапка се прават следниве измени и 
дополнувања:

...

(б) во став 2, по првата реченица се додава следново (втора и последна 
решеница): „доживотната казна затвор се заменува со триесетгодишна 
затворска казна„.

В.  Законодавен декрет број 341 од 24 ноември 2000 година

30. Целта на Законодавниот декрет број 341 од 24 ноември 2000 година, кој 
стапил во сила истиот ден и подоцна бил трансформиран во Закон број 4 
од 19 јануари 2001 година, била да се понуди автентично толкување на 
втората реченица од став 2 на член 442 од ЗКП, притоа додавајќи и трета 
реченица.

31. Законодавниот декрет број 341, во рамки на поглавјето насловено како 
„Автентично толкување на член 442, став 2 од Законот за кривична 
постапка и одредби во врска со скратената постапка, за судења за 
кривични дела за кои е предвидена доживотна казна затвор°, ги вклучувал 
и членовите 7 и 8, во кои било пропишано следново:

Член 7

„1. Во член 442, став 2 во (втората и) последна реченица од Законот за кри-
вична постапка, зборовите „доживотна казна затвор° треба да бидат сфа-
тени како доживотна казна затвор без дневна изолација.

2. Во член 442, став 2 од Законот за кривична постапка, на самиот крај, се до-
дава следнава реченица: „Во случај на повеќе кривични дела извршени во 
стек или, пак, во случај на продолжено кривично дело, доживотната казна 
затвор со дневна изолација се заменува со доживотна казна затвор°.

Член 8

„1. Во кривичните постапки во тек, на денот на стапувањето во сила на овој 
законодавен декрет, каде обвинетиот би можел да биле осуден или пак 
веќе е осуден на доживотна казна затвор со дневна изолација, а побарал 
да му се суди во скратена постапка..., обвинетото лице може да го повлече 
своето барање во рок од триесет дена, од датумот на кој стапува во сила 
законодавниот акт со кој се имплементира овој законодавен декрет. Во тој 
случај, постапката ќе продолжи согласно со редовната процедура од онаа 
фаза на постапката која била достигната во моментот кога било доставе-
но барањето. Сите евентуални истражни наоди, до кои било дојдено во 
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меѓувреме, можат да се користат согласно со ограничувањата пропишани 
во член 511 од Законот за кривична постапка.

2. Онаму каде поради поднесена жалба од Обвинителството е можно да се 
применат одредбите од член 7, обвинетиот може да го повлече своето 
барање од став 1 во рок од триесет дена од датумот на кој ќе биде инфор-
миран за поднесената жалба од Обвинителството, или доколку таквата 
жалба била поднесена пред стапувањето во сила на законодавниот акт 
со кој се имплементира гореспоменатиот законодавен декрет, во рок од 
триесет дена од стапувањето во сила на истиот. Одредбите од втората и 
третата реченица од став 1 се применуваат...°

Г.  Член 2 од Кривичниот законик

32. Член 2 од Кривичниот законик од 1930 година насловен како „Сукцесивност 
на кривичните закони° го пропишува следново:

„1. Никој не може да биде казнет за дело кое согласно со важечките закони во 
моментот кога делото било извршено не претставувало кривично дело.

2. Никој не може да биде казнет за дело кое според подоцнежните закони 
не претставува кривично дело; доколку на обвинетото лице веќе му е 
изречена казната, извршувањето на кривичната санкција се прекинува и 
се поништуваат сите други кривични последици.

3. Доколку законот кој бил во сила во моментот на извршувањето на делото 
и законите кои уследиле подоцна се разликуваат, тогаш законот кој треба 
да биде применет е оној кој ги содржи одредбите кои најмногу одат во 
полза на обвинетиот, освен во случаите кога веќе е донесена правосилна 
пресуда за казната.

4. Одредбите од претходните (два) ставови не се применуваат во случаите 
кога подоцна усвоените закони се од исклучителен и(или) привремен 
карактер.

5. Одредбите од овој член, исто така, се применливи и во случаите кога 
трансформацијата на законодавниот декрет во полноважен закон е 
временски одложена (decadenza) или, пак, нема да се случи, како и во 
случаите кога законодавниот декрет се трансформира во закон, но со 
одредени измени и дополнувања.

Д.  Објавување во Службен весник

33. Кралскиот декрет број 1252 од 7 јуни 1923 година пропишува дека 
Министерството за правда е должно да издава Службен весник (Gazzetta 
uf iciale). Во член 2 од овој декрет е наведено следново:
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 „Издавањето ќе се одвива секој работен ден во попладневните часови 
(nelle ore pomeridiane).°

34. Со својата пресуда број 132 од 19 мај 1976 година Уставниот суд утврди 
дека објавувањето на кој било закон во Службен весник ќе се смета за 
„клучен и одлучувачки момент°, од аспект на чекорите кои се преземаат 
за прогласување на важноста на кој било законски текст. Уште повеќе, 
изразот „објавување во Службен весник°, претпоставува дека тој веќе 
се наоѓа во циркулација, па така и целата јавност има пристап до него. 
Уставниот суд обрнува посебно внимание и на следново: „(термините) 
објавување на законите ’во’ Службен весник (би можело) едноставно 
значи... издавање ’и на’ самиот Службен весник...: во спротивно би постоела 
негација на самата постапка за објавување на законите, која од историски 
аспект била поставена со цел да се создаде една објективна ситуација во 
која секој поединец на ефективен начин ќе биде информиран и свесен за 
важечките закони (situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di 
tutti, degli atti medesimi).°

III  МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

A.  Пакт за граѓански и политички права на Обединетите нации

35. Член 15 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, усвоен 
од Генералното собрание на Обединетите нации со Резолуцијата 2200 
А (XXI) од 16 декември 1966 година, кој стапи во сила на 23 март 1976 
година, гласи:

„1. Никој не може да се смета за виновен за кое било кривично дело, за извршено 
дело или пропуст, кој не е предвиден и не е пропишан како кривично дело, 
според националното или меѓународното право, во времето на неговото 
извршување. Не може ниту да се одредува посериозна казна, од онаа која 
била применлива во времето на извршувањето на кривичното дело. 
Доколку по извршување на делото бидат извршени законски измени со 
кои се пропишува поблага казна за истото дело, тогаш сторителот има 
право да извлече полза од таквата измена и да побара намалување на 
казната.

2. Овој член не содржи ништо што би можело да наштети или да влијае врз 
судењето и казнувањето на кое било лице, за кое било дело или пропуст, кој 
во времето на неговото извршување бил оквалификуван како кривично 
дело, согласно со општите правни начела признати од заедницата на 
нации.°

Б.  Американска конвенција за човековите права

36. Член 9 од Американската конвенција за човековите права, која беше 
усвоена на 22 ноември 1969 година, на Сеамериканската специјализирана 
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конференција за човекови права и стапи во сила на 18 јули 1978 година, 
гласи:

„Ниту едно лице нема да биде осудено за кое било дело или пропуст доколку 
истите не биле пропишани како кривични дела според важечките закони 
во времето на нивното извршување. Не може да се одреди посериозна 
казна од онаа која била применлива во времето на извршувањето на 
кривичното дело. Доколку по извршувањето на делото бидат извршени 
законски измени со кои се пропишува поблага казна за истото дело, тогаш 
сторителот има право да извлече полза од таквата измена и да побара 
намалување на казната.°

В.  Повелба за основите права на Европската унија и судска пракса на 
Судот за правда на Европските заедници

37. На состанокот на Европскиот совет, одржан во Ница на 7 декември 
2000 година, Европската комисија, Европскиот парламент и Советот 
на Европската унија ја прогласија Повелбата за основните права на 
Европската унија. Член 49 од оваа Повелба, насловен како „Начела на 
законитост и пропорционалност на кривичните дела и казните° го 
предвидува следново:

„1. Ниту едно лице нема да биде прогласено за виновно за какво било 
кривично дело, поради извршено дело или пропуст, доколку истите не 
претставувале кривични дела според националните или меѓународните 
закони, во времето на нивното извршување. Не може ниту да се 
одреди посериозна казна од онаа која била применлива во времето на 
извршувањето на кривичното дело. Доколку по извршувањето на делото 
законот пропишува поблага казна за истото дело, тогаш се применува 
поблагата казна.

2. Овој член не содржи ништо што би можело да наштети или да влијае врз 
судењето и казнувањето на  кое било лице, за кое било дело или пропуст, кој 
во времето на неговото извршување бил оквалификуван како кривично 
дело, согласно со општите правни начела признати од заедницата на 
нации.

3. Строгоста на казната не смее да биде диспропорционална на извршеното 
кривично дело.°

38. Во предметот Берлускони и други (Berlusconi and Others), Судот за 
правда на Европските заедници наведува дека начелото на ретроактивна 
примена на поблагата казна претставува дел од уставните традиции, кои 
се заеднички и присутни во државите-членки (погледнете ја пресудата од 
3 мај 2005 година во споените предмети C-387/02, C-391/02 и C-403/02). 
Во најрелевантните делови од пресудата (ставовите од 66 до 69) се наве-
дува следново:



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА400

„66. Не земајќи ја предвид применливоста на член 6 од Првата директива 
за претпријатија во однос на необјавувањето на годишните завршни 
финансиски извештаи, треба да се напомене дека согласно со член 2 
од италијанскиот Кривичен законик, кој го дефинира начелото дека 
ретроактивно треба да биде применета поблагата казна, треба да се 
применат новите членови 2621 и 2622 од италијанскиот Граѓански 
законик, дури и доколку истите стапиле во сила по извршувањето на 
делата за кои се обвинети лицата и за кои им се судело во текот на 
главниот судски процес.

67. Од овој аспект мора да се напомене дека според општо прифатената 
судска пракса, основните човекови права претставуваат интегрален дел 
на општите правни начела, за чие почитување се грижи Судот. За таа 
цел, Судот црпи инспирација од уставните традиции кои се заеднички 
и вообичаени за државите-членки, како и од упатствата содржани 
во меѓународните спогодби за заштита на човековите права, во чие 
изработување соработувале државите-членки, или, пак, се потписници на 
истите (меѓу другото, погледнете го и предметот C 112/00 Шмидбергер 
(Schmidberger) [2003] ECR I 5659, став 71 и судската пракса наведена таму, 
како и споените предмети C 20/00 и C 64/00 Букер Аквакултура (Booker 
Aquaculture) и Хидро Сифуд (Hydro Seafood) [2003] ECR I 7411, став 65 и 
судската пракса наведена таму).

68. Начелото на ретроактивна примена на поблагата казна претставува дел 
од уставните традиции, кои се заеднички и вообичаени во државите-
членки.

69. Како резултат на тоа, произлегува дека ова начело мора да се смета како 
дел од основните начела на правото на Заедницата, кое мора да биде испо-
читувано од националните судови при примената на националната легис-
латива, усвоена за потребите на имплементација на правото на Заедница-
та и особено, во конкретниве случаи, на директивите, кои се однесуваат 
на законите за трговски друштва.°

39. Потврдените начела од страна на Судот за правда беа повторени и 
во пресудата на Кривичниот оддел на францускиот Касационен суд 
од 19 септември 2007 година (одбивање на жалбата број 06-85899). 
Најрелевантните делови на оваа пресуда се дадени во продолжение:

„...во кој било случај општите начела на правото на Заедницата имаат 
првенство наспроти националните закони. Во пресудата од 3 мај 2005 
година Европскиот суд на правдата на Европските заедници утврди дека 
начелото на ретроактивна примена на поблагата казна претставува дел од 
уставните традиции кои се заеднички и вообичаени за државите-членки, 
па така произлегува дека ова начело мора да се земе предвид како едно од 
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општите начела на правото на Заедницата кон кое мора да се придржуваат 
националните судови при примената на националните закони, усвоени 
со цел да се имплементира правото на Заедницата (ставови 68 и 69 од 
пресудата од 3 мај 2005 година). Во конкретниов случај, следствено, 
надмоќта на ова начело над националното право не била испочитувана, 
имајќи предвид дека Апелациониот суд во Париз ја одредил казната (за 
обвинетото лице) врз основа на национален закон, усвоен за потребите на 
имплементацијата на правото на Заедницата, со што на незаконски начин 
било занемарено начелото за ретроактивна примена на поблагата казна.

...Член 15 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права пропишува 
без никакви исклучоци дека во оние случаи кога кривичното дело веќе 
е извршено, каде што законот пропишува примена на поблагата казна, 
таквата можност мора да му биде овозможена на сторителот. Тој текст 
има првенство наспроти францускиот закон, поради постоењето на 
член 55 од Уставот од 4 октомври 1958 година. Од ова произлегува дека 
Апелациониот суд во Париз не можел да го отфрли новиот поблаг закон, 
со единствено образложение дека поновиот закон содржи јасно изразен 
исклучок за постоење на каков било ретроактивен ефект, во спротивност 
со начелото дефинирано во погоре посочениот текст....° 

Г.  Статут на Меѓународниот кривичен суд

40. Според условите дефинирани во член 24, став 2 од Статутот на 
Меѓународниот кривичен суд, 

„Во случај на измена на применливиот закон во еден конкретен предмет, 
пред донесување на конечната и правосилна пресуда, ќе се применува 
законот кој е поповолен за лицето кое е предмет на истрагата, кое се гони 
кривично или  веќе е осудено.°

Д.  Судска пракса на Меѓународниот трибунал за кривично гонење на 
лица одговорни за сериозни дела на кршење на меѓународното 
хуманитарно право извршени на територијата на поранешна 
Југославија од 1991 година („МКТЈ„)

41. Во пресудата од 4 февруари 2005 година донесена во предметот на 
Драган Николиќ (број IT-94-2-A), според мислењето на Жалбениот судски 
совет на МКТЈ, се наведува дека начелото за применливост на поблагото 
кривично право (lex mitior) е применливо и од аспект на статутот на 
судот. Релевантните делови од пресудата (ставовите од 79 до 86) го велат 
следново:

„79. Прво, Судскиот совет се обиде да утврди дали начелото на lex mitior било 
применливо во поранешна Југославија и дали истото претставува дел од 
правото на Меѓународниот трибунал, а потоа се позанимава со прашањето 
за тоа дали начелото lex mitior е применливо и во конкретниот случај.
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80. Спорниот дел од пресудата за казната е наодот на Судскиот совет, 
според кој „начелото на lex mitior е применливо само во оние случаи каде 
кривичното дело било извршено и подоцнежната казна била одредена во 
рамки на една иста правна надлежност° и дека имајќи предвид оти овој 
Трибунал поседува поинаква надлежност од националната надлежност во 
рамки на која била извршени кривичните дела, ова начело не може да се 
примени. Жалбениот совет посочува дека прашањето на применливоста 
на начелото не лежи во евентуалната надлежност, туку во прашањето дали 
постоењето на различни кривични закони е релавентно и дали влијае 
врз законските одредби кои ја регулираат постапката за одмерување на 
казната во Меѓународниот трибунал.

81. За начелото на lex mitior се подразбира дека тоа значи оти доколку законот, 
кој е релевантен за кривичното дело  што го извршило обвинетото 
лице се измени, тогаш треба да се примени помалку строгиот закон. 
Нераздвоен елемент на ова начело е неопходноста релевантниот закон 
да биде обврзувачки за судот. Обвинетото лице може да извлече полза 
преку добивање поблага казна, доколку законот е обврзувачки, затоа 
што таквото лице има заштитена правна положба единствено кога треба 
да му биде одредена казната во рамки на законски пропишаниот опсег 
Затоа, начелото lex mitior е единствено применливо доколку законот кој 
е обврзувачки за Меѓународниот трибунал, подоцна биде заменет со 
поповолен закон, кој, исто така, мора во целост да биде испочитуван и 
применет од страна на Меѓународниот трибунал.

82. Јасно е дека Меѓународниот трибунал мора да ги почитува својот Статут 
и Правилник, како и опсегот за одмерување на казните, во времетраење 
до и вклучувајќи го остатокот на животот на осуденото лице, како што 
тоа е предвидено во правило 101(А) од Правилникот и член 24, став 1 
од Статутот. Жалбениот совет посочува дека не се направени никакви 
измени во законите применливи во Меѓународниот трибунал во врска со 
ограничувањата за одмерување на казните.

83. Опсегот за одмерување на казните во поранешна Југославија беше 
ограничен на одредување на фиксна временска затворска казна. 
Жалбениот совет укажува на фактот дека по воспоставувањето на 
Меѓународниот трибунал обвинетите лица од истиот можат да добијат 
максимална казна која не е ограничена преку фиксно времетраење на 
затворската казна.

84. Сепак, Жалбениот совет го повторува својот наод дека Меѓународниот 
трибунал, имајќи првенство на постапување, не е обврзан да ги почитува 
законите и праксата на одмерување на казни во поранешна Југославија. 
Судот единствено е должен истите да ги земе предвид. Дозволувајќи 
начелото на lex mitior да се применува при одредувањето на казните во 
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Меѓународниот трибунал, врз основа на измените во законодавството 
во поранешна Југославија, би значело дека државите кои произлегоа 
од поранешна Југославија имаат моќ да ги поткопаат и да влијаат врз 
дискреционите права за одмерување на казните од страна на судиите во 
трибуналот. Преку усвојување на национални закони, кои предвидуваат 
ниски максимални казни за кривичните дела предвидени со членовите 
2 до 5 од Статутот на Меѓународниот трибунал, државите би можеле 
да го спречат соодветното казнување на своите државјани, од страна 
на овој Трибунал. Тоа не е компатибилно со првенството кое го има 
Меѓународниот трибунал, загарантирано со член 9, став 2 од Статутот и 
севкупниот мандат на судот.

85. Сè на сè, соодветно разбрано, lex mitior е применливо и во однос на Статутот 
на Меѓународниот трибунал. Следствено, ако кога било овластувањата за 
одредување на казните пропишани со Статутот бидат изменети, тогаш 
Меѓународниот трибунал ќе биде должен да применува поблага казнена 
политика. До степен до кој тоа се однесува на барањето од член 24(1), 
односно дека „Судските совети можат да најдат прибежиште и во општата 
пракса, во однос на казнената политика на судовите во поранешна 
Југославија°, овие зборови мораат да бидат протолкувани во согласност 
со начелата за толкување применливи на Статутот чијшто дел истите и 
претставуваат. Така протолкувани, тие се однесуваат на сите соодветни 
закони од поранешна Југославија кои биле во сила во времето на 
извршување на конкретното кривично дело; каде подоцнежните измени 
на тие закони не се од важност.

86. Од горенаведените причини, петтиот основ за жалбата се одбива.„

ПРАВО

I.  ОПСЕГ НА ПРЕДМЕТОТ И ПРЕТХОДНИ ПРАШАЊА ПОСТАВЕНИ ОД ВЛАДАТА

A.  Дали судот може да го постапува по предметот, согласно со член 6 од 
Конвенцијата?

1. Прашање поставено од страна на Владата

42. Како претходно прашање, Владата ја оспорило одлуката од 13 мај 
2008 година, со која Вториот оддел на Судот ја прогласил за допуптена  
апликацијата во однос на  член 6 од Конвенцијата. Според нивното тврдење, 
претходно во својата делумна одлука од 8 септември 2005 година, Третиот 
оддел на Судот имал веќе одбиено една слична апликација. Релевантните 
делови во образложението на одлуката на Третиот оддел гласат:

 „Апликантот понатаму тврди дека постои и двојно кршење на член 6 од 
Конвенцијата.... Според него, постапката била неправична, затоа што бил 
осуден и казнет во скратена постапка и во негово отсуство.
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 Што се однесува до првиот дел од жалбата, тој наведува дека како 
последица на изборот на скратена постапка, тој се откажал од одредени 
права гарантирани со член 6. Меѓутоа, дополнително тврди дека таквото 
откажување не го сторил доброволно, туку истото било условено со 
спогодбата која ја прифатил со единствена цел да си обезбеди намалување 
на казната. Се брани, тврдејќи дека соодветната држава – за која неколку 
пати Европскиот суд има утврдено дека ги крши условите за судење во 
разумен временски рок – има воведено систем кој има за цел да ги награди 
обвинетите кои се откажуваат од основните гаранции и заштити, наместо 
да изврши реорганизација на раздавањето на правдата.

 Судот посочува дека самиот апликант бил оној кој побарал примена на 
скратената постапка. Иако изборот на скратената постапка резултира 
со намалување на одредени процесни заштитни механизми, апликантот 
може да се откаже од гаранциите на редовната постапка, под услов таквото 
откажување да биде јасно и недвосмислено и да не постојат елементи на 
јавен интерес кои би биле спротивставени на таквиот избор (погледнете 
ја одлуката Kwiatkowska v. Italy број 52868/99 од 30 ноември 2000 година).

Не постои сомнеж дека апликантот бил свесен за последиците на 
неговото барање за примена на скратената постапка и дека тој јасно 
и недвосмислено се откажал од правата, кои инаку се гарантирани 
согласно со редовната постапка. Според мислењето на Судот, можноста за 
обезбедување намалување на неговата казна не значи дека апликантот 
бил присилен да побара примена на скратена постапка. Дополнително, 
член 8 од Законодавниот декрет од 2000 година му давал можност да го 
повлече своето барање за откажување од редовната постапка. Конечно, во 
овој случај не постојат елементи на јавен интерес кои евентуално би биле 
причина за неприфаќање на таквото откажување.

Токму затоа, мислење на Судот е дека оваа точка од жалбата нема основаност.

...„

43. Истовремено, Третиот оддел одлучил на Владата да и го го посочи оној 
дел од апликацијата кој се однесува на доживотната казна затвор за 
апликантот, поставувајќи им прашање во врска со почитувањето на 
начелата дефинирани во член 7 од Конвенцијата („Дали, спротивно на 
член 7 од Конвенцијата, апликантот е осуден на построга казна, од онаа 
која била применлива во моментот на извршување на делото?„). Во 
оперативниот дел од парцијалната одлука од 8 септември 2005 година се 
наведува следново:

„Од тие причини, Судот едногласно одлучи,
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 Да го прекине понатамошното постапување по апликацијата  на 
апликантот, во однос на член 7 од Конвенцијата; и

 Да го прогласи остатокот од апликација  за недопушптен.

44. Сепак, во својата конечна одлука во однос на допуштеноста од 13 мај 2008 
година, Вториот оддел го наведува следново:

 „Како прво, Судот бележи дека наводите на апликантот не се однесуваат 
исклучително на наводна повреда на начелото на nulla poena sine lege, 
како што е пропишано во член 7 од Конвенцијата, туку, исто така, и на 
прашањето дали одредбите воведени со Законодавниот декрет број 
341 од 24 ноември 2000 година значат кршење на начелата за правично 
судење, гарантирани во член 6, став 1 од Конвенцијата..

 Мислење на Судот, земајќи ги предвид сите аргументи од обете страни, е 
дека овие наводи иницираат сериозни прашања во однос на утврдената 
фактичка состојба и примената на законите, кои не можат да бидат 
одговорени во оваа фаза на разгледување на поднесеното барање, туку 
бараат испитување на сите околности. Оттука произлегува дека овие 
наводи не можат да се прогласат за очигледно неосновани, во смисла на 
член 35, став 3 од Конвенцијата. Не беше пронајден ниту еден друг основ 
за недопуштеност.

45. Владата тврди дека двете погоре наведени одлуки меѓусебно се 
контрадикторни, тврдејќи дека наводите за повреда на  член 6 во однос на 
фактот дека апликантот бил осуден во скратена постапка бил отфрлен со 
одлука за која не постои право на жалба, што е сигурно некомпатибилно 
со намерата на Судот за подлабоко разгледување на „прашањето, дали 
одредбите воведени со Законодавниот декрет број 341 од 24 ноември 
2000 година значат повреда на начелото на правично судење„. Уште 
повеќе, пред донесувањето на одлуката за допуштеност, Секретаријатот 
на Судот не се обратил до Владата со ниту едно конкретно прашање во 
врска со наводите за повреда на  член 6 од Конвенцијата, така што Владата 
не било во можност да поднесе свои детални коментари и аргументација, 
во однос на допуштеноста и основаноста на соодветната апликација.

46. Имајќи го предвид гореспоменатото, Владата побарала да не се постапува 
по наводите во апликацијата кои се однесуваат на наводната повреда  на 
член 6 од Конвенцијата.

2.  Одговор на апликантот

47. Апликантот ја отфрлил аргументацијата на Владата. Според него, Судот е 
оној кој е исклучиво меродавен да дава правна квалификација на фактите 
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и може да одлучи да ги разгледува жалбените наводо доставени до него, 
од аспект на повеќе различни одредби од Конвенцијата.

3.  Оцена на Судот

48. Прво, Големиот судски совет потсетува дека опфатот на неговата 
надлежност во предметите доставени до него е ограничен единствено со 
одлуката на Советот во однос на допуштеноста (погледнете ги одлуките 
во случаите Perna v. Italy [GC], број 48898/99, став 23, ECHR 2003-V, како 
и Azinas v. Cyprus [GC], број 56679/00, став 32, ECHR 2004-III). Во рамки на 
таквото ограничување на подрачјето на постапување, Големиот судски со-
вет може да се  занимава со кое било прашање поврзано со фактичката 
состојба или примената на законот, кое може да се јави во текот на постап-
ката пред истиот (покрај другото, погледнете ги и пресудите Philis v. Greece 
(број 1) од 27 август 1991 година, став 56, серија A број 209, како и Guerra 
and Others v. Italy од 19 февруари 1998 година, став 44, Извештаи од пре-
суди и одлуки 1998-I).

49. Во својата делумна одлука од 8 септември 2005 година, во однос на до-
пуштеноста на апликација, Третиот оддел на Судот ги прогласил за недо-
пуштени трите жалбени наводи за повреда на член 6 од Конвенцијата. Тие 
поконкретно се однесувале на:

(а) фактот што апликантот не бил во можност да се сретне со својот адвокат, 
во просториите предвидени за таа цел;

(б) фактот што апликантот не бил во можност директно да учествува во жал-
бената постапка; и

(в) тврдењето на апликантот дека направениот избор за примена на скрате-
ната постапка, кој вклучувал и откажување од одредени процесни права, 
не бил направен врз доброволна основа.

50. Големиот судски совет посочува дека ниту една од горенаведените жалбе-
ни наводи на крајот не биле прогласени за допуштени и дека стравувањата 
на Владата од тој аспект се неосновани. Токму затоа, овие аспекти на пра-
вото на апликантот на правично судење не се дел од „предметот„ по кој тој 
треба да постапува.

51. Во секој случај, треба да се напомене дека во делумната одлука од 8 сеп-
тември 2005 година се спомнува и четврт жалбен навод з аповреда на 
член 6, во однос на фактот дека апликантот бил осуден на доживотна каз-
на затвор. Став на Третиот оддел на Судот бил дека овие наводи „се одне-
суваат на истото прашање како и жалбените наводи во врска со член 7 од 
Конвенцијата и затоа мора да биде разгледана, согласно со одредбите на 
член 7„.
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52. Кога Владата било информирана за поднесената апликација, од двете 
страни било побарано да поднесат свои коментари во однос на прашањето 
дали доживотната казна затвор за апликантот значи повреда на член 7 од 
Конвенцијата. Следствено, во поднесокот на апликантот доставен до Су-
дот, како одговор на поднесокот од страна на Обвинителството, тој ги пре-
зентирал своите аргументи во однос на кршењата на начелата за правич-
но судење. Поконкретно, тој тврдел дека кога ја донел одлуката за избор 
на скратената постапка, тој, всушност, постигнал спогодба со државата со 
која се откажал од неговата процесна заштита и гаранции во замена за 
намалување на казната доколку биде осуден, од доживотна казна затвор 
во казна затвор во времетраење од триесет години. Во своја одбрана, тој 
тврди дека фактот што државата не ја испочитувала ваквата спогодба е во 
спротивност со член 6 од Конвенцијата.

53. Судот посочува дека според условите пропишани во член 32 од 
Конвенцијата, неговата надлежност „се однесува на сите прашања поврза-
ни со толкувањето и примената на Конвенцијата и протоколите поврзани 
со неа, како што е пропишано во членовите 33, 34 и 47„ и дека „во случај на 
спор, за тоа дали Судот има надлежност или не„, се работи за одлука која 
ја донесува самиот Суд.

54. Имајќи предвид дека Судот е оној кој е исклучиво меродавен да дава прав-
на квалификација на фактите, во секој поединечен случај, тој не се смета 
за обврзан да ја прифати квалификацијата понудена од страна на апли-
кантот или на Владата. Преку начелото на jura novit curia, на пример, Судот, 
по сопствена иницијатива ја оценувал евентуалната повреда на  членови 
или одредби од Конвенцијата на кои странките не се повикале, па дури и 
според одредби во однос на кои Комисијата ја прогласила апликацијата за 
недопуштена, истовремено прогласувајќи ја за допуштена според некои 
други. Жалбените наводи се карактеризира според наведените факти а 
не само според правните основи и понудената аргументација и тврдења 
(погледнете ги пресудите во предметите Powell and Rayner v. the United 
Kingdom) од 21 февруари 1990, став 29, серија A број 172 и Guerra and Oth-
ers, погоре веќе спомната, став 44).

55. Од сето погоре, произлегува дека заземајќи став дека е соодветно да се 
разгледува дали одредбите воведени со Законодавниот декрет број 341 
од 24 ноември 2000 година, исто така, значеле и „кршење на начелата 
за правично судење, гарантирани со член 6, став 1 од Конвенцијата„, 
Вториот оддел на Судот едноставно само го искористил своето право да ја 
окарактеризира жалбата на апликантот и да ја разгледа истата, од аспект 
на повеќе од една одредба од Конвенцијата. Таквата рекласификација, 
која меѓу другото, ја зела предвид и новодоставената аргументација на 
апликантот, не може да се смета за произволна. Дополнително, имајќи 
предвид дека наводите во однос на доживотната казна на апликантот, 
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всушност, никојпат не биле ни одбиени, истите не може да се подведат под 
начелото за конечност на одлуките за прогласување на жалбените наводи 
за недопуштени, против кои не постои право на жалба.

56. На крајот, во однос на тврдењата на Владата дека не била испочитувана 
акузаторната природа на постапката пред Судот (погледнете го став 
45 погоре во текстот), треба да биде посочено дека Владата била 
информирана за поднесоците и тврдењата на апликантот, како и за 
конечната одлука во однос на допуштеноста. Оттаму, Владата имала 
можност пред Големиот судски совет да ги презентира своите аргументи 
во поддршка на тврдењето дека жалбата во врска со член 6 е недопуштена 
или е неоснована. Во врска со тоа, Големиот судски совет повторува дека 
Судскиот совет дури и ако донел претходна одлука со која жалбата се 
прогласува за допуштена, може доколку за тоа има потреба повторно да 
ги разгледува елементите поврзани со нејзината допуштеност, на пример, 
повикувајќи се на член 35, став 4 in ine од Конвенцијата, според кој Судот 
е овластен „да ги одбие сите апликации за кои смета дека се недопуште-
ни... во која било фаза од постапката„ или, пак, кога за прашањето за до-
пуштеност се одлучува истовремено кога и за основаноста или, пак, кога 
тие на друг начин се релевантни за утврдување на материјалната вистина 
(погледнете ги предметите K. and T. v. Finland [GC], број 25702/94, ставо-
ви 140-141, ECHR 2001-VII и Perna претходно споменат, ставови 23-24). 
Според тоа, дури и во фазата на утврдување на материјалната вистина, 
согласно со правило 55 од Правилникот на Судот, Големиот судски совет 
може повторно да реши да ја разгледа претходно донесената одлука за 
прифатливост на жалбата, кога ќе заклучи дека истата требала да биде 
прогласена за недопуштеноста, поради една од причините дадени во 
првите три става од член 35 од Конвенцијата (погледнете го предметот 
Azinas споменат погоре во текстот, став 32).

57. Од ова произлегува дека не постојат причини кои би го спречиле Големиот 
судски совет да го разгледа предметот доставен до него и од гледна точка 
на член 6. Токму затоа, приговорот на Владата мора да биде одбиен.

Б.  Дали Вториот оддел на Судот имал право да ја одстапи надлежноста 
на  Големиот судски совет?

58. Владата понатаму тврди дека намерата изразена од страна на Вториот 
оддел на 13 мај 2008 година за одстапување  на надлежноста на Големиот 
судски совет тешко може да се усогласи со усвојувањето на конечната 
одлука, во однос на допуштеноста. Дополнително, Владата тврди дека 
таквата одлука е спротивна на делумната одлука и дека истата „го 
прејудицира ставот што би можел да го има Големиот судски совет во 
однос на конкретниот случај„.
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59. Судот напоменува дека согласно со член 30 од Конвенцијата „доколку 
предметот по кој Советот постапува вклучува сериозни прашања од аспект 
на толкувањето на Конвенцијата... Советот може, во кој било момент, 
пред донесување на одлуката, да одлучи да ја препушти надлежноста 
за постапување по тој предмет на Големиот судски совет„. Во моментот 
кога Вториот оддел на Судот ја соопштил својата намера за одстапување 
на надлежноста во конкретниот случај, сè уште немал донесено никаква 
пресуда. Освен тоа, Големиот судски совет нема должност да се навраќа на 
прашањето дали во конкретниот случај се работи за „сериозни прашања 
од аспект на толкувањето на Конвенцијата„. Во секој случај, тешко е 
да се разбере на кој начин евентуалната одлука за допуштеноста на 
апликацијата би можела „да ја прејудицира оцената„ на Големиот судски 
совет. Во врска со ова, треба да се потенцира дека како што беше и погоре 
спомнато, Големиот судски совет има право да ги разгледува и прашањата 
поврзани со допуштеноста на жалбите по кои постапува (погледнете 
го став 56 погоре во текстот). Конечно, доколку Владата сметала дека 
предлогот за префрлање на надлежноста не бил коректен, истиот можело 
да го оспори, согласно со член 30 in ine од Конвенцијата. Како и да е, 
откако поднеле таков приговор, истиот бил повлечен по нивно барање 
(погледнете го став 4 in ine погоре во текстот).

60. Имајќи го предвид гореспоменатото, Судот смета дека одлуките на 
Вториот оддел за допуштеност на жалбата и за одстапување на на Големиот 
судски совет се донесени во согласност со Конвенцијата и Правилникот и 
истите не го прејудицираат понатамошното постапување по конкретниот 
предмет.

II  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 7 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

61.  Апликантот тврди дека неговата доживотна казна затвор претставува 
кршење на член 7 од Конвенцијата, каде е предвидено следново:

„1. Ниту едно лице нема да биде прогласено за виновно за какво било 
кривично дело, поради извршено дело или пропуст, доколку истите не 
претставувале кривични дела според националните или меѓународните 
закони во времето на нивното извршување. Не може ниту да се 
одреди посериозна казна од онаа која била применлива во времето на 
извршувањето на кривичното дело.

2. Овој член не содржи ништо што би можело да го прејудицира понатамошното 
судење и казнување на кое било лице, за кое било дело или пропуст, кој 
во времето на неговото извршување бил оквалификуван како кривично 
дело, согласно со општите правни начела признати од цивилизираните 
нации.
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A.  Приговорот на Владата во однос на неискористувањето на домашните 
правни лекови

62. Владата го повторил својот приговор во однос на наводната 
неискористеност на домашните правни лекови, кој и претходно го 
доставило до Советот. Според нив, пред Касациониот суд апликантот 
не се повикал на начелото за недозволена ретроактивна примена на 
кривичните закони, туку едноставно само тврдел дека казната која би 
требало да биде одредена за кривичното дело за кое тој бил обвинет не е 
доживотна казна затвор.

1.  Одлука на Советот

63. Во својата конечна одлука од 13 мај 2008 година во однос на прифатливоста 
на жалбата, Вториот оддел на Судот го одбил првичниот приговор на 
Обвинителството, наведувајќи дека во неговата жалба по однос на 
примената на законот апликантот тврди дека не требало да му биде 
одредена доживотна казна затвор; дополнително, во неговата вонредна 
жалба по основ на пограшно утврдена фактичка состојба тој тврдел дека 
неговата казна претставува кршење на членовите 6 и 7 од Конвенцијата. 
Земајќи го тоа предвид, Судот пресудил дека и пред Касациониот суд барем 
од материјално правен аспект апликантот ги има наведено жалбените 
барања кои имал намера подоцна да ги презентира и на меѓународно ниво 
и дека тој на вообичаен начин се обидел да ги искористи правните лекови 
за кои сметал дека би можеле да бидат ефективни.

2.  Аргументи на странките

(a)  Влада

64. Обвинителството посочува дека прво, во својата одлука за делумна 
прифатливост од 8 септември 2005 година, Третиот оддел на Судот при 
резимирањето на аргументите на апликантот, во врска со наводното 
кршење на член 7 од Конвенцијата, го има наведено следново:

„Откако посочил дека во неговиот случај Обвинителството не било ниту 
овластено да поднесе жалба, затоа што член 443 од Законот за кривична 
постапка предвидува таква можност единствено во случај на осуда од 
страна на судијата на претходната постапка, по претходна измена на 
обвинителниот акт, апликантот – кој не го имал вклучено и овој елемент 
во жалбените основи, во однос на примена на законот против пресудата 
на Поротниот апелационен суд – забележува дека на крајот, нему му била 
одредена казна која не била предвидена со закон во моментот кога тој се 
согласил да му се суди во скратена постапка.„
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65. Според мислењето на Владата, тешко е да се забележи на кој начин 
апликантот можел да ја поднесе својата жалба согласно со член 7, „барем 
од материјално правен аспект„, доколку немал презентирано никакви 
аргументи пред Касациониот суд, во однос на одредувањето на построга 
казна од онаа предвидена со законот, во моментот кога се согласил да му се 
суди во скратена постапка. Со тоа што го одбил тврдењето за неисцрпеност 
на правните лекови, Вториот оддел донел противречна одлука, во однос 
на наодот на Третиот оддел и неговата парцијална одлука.

66. Освен тоа, аргументите презентирани од апликантот пред Касациониот 
суд се однесувале и на природата на делата за кои тој бил обвинет, на 
начинот на кои истите биле извршени, на отежнувачките и олеснителните 
околности, како и на неговото физичко и ментално здравје. Сите овие 
работи немаат никаква врска со наводната неправедна примена на 
Законодавниот декрет број 341 од 2000 година. Истото се однесува и за 
вонредната жалба, по основ на погрешно утврдена фактичка состојба, 
која во основа се однесувала на наводната незаконитост на одлуката на 
апликантот да му се суди во отсуство во текот на жалбената постапка. 
Од друга страна, во неговите поднесоци до Касациониот суд тој не се 
повикал на член 2, став 3 од Кривичниот законик, кој предвидува дека 
онаму каде што постои разлика помеѓу законот кој е во сила во моментот 
на извршување на кривичното дело и подоцна донесените закони ќе се 
применува законот кој е најповолен за обвинетото лице (погледнете го 
став 32 погоре во текстот).

(б) Апликант

67. Апликантот бил согласен со ваквата одлука на Советот.

3.  Оцена на Судот

(a)  Општи начела

68. Судот повторува дека целта на правило за исцрпеност на домашните 
правни лекови е да им се даде можност на државите-потписнички да ги 
спречат или да ги коригираат евентуалните недостатоци и прекршувања 
на законот за кои се обвинети и тоа да го сторат пред таквите обвинувања 
да стасаат на разгледување пред Судот (покрај другото, погледнете ги 
предметите Remli v. France од 23 април 1996 година, став 33, Извештаи 1996-
II  Selmouni v. France [GC], број 25803/94, став 74, ECHR 1999-V). Правилото 
се заснова врз претпоставката одразена во член 13 од Конвенцијата (со 
кој е во блиско сродство) дека секогаш постои ефективен домашен правен 
лек на располагање во врска со наводното прекршување (погледнете го 
предметот Kudła v. Poland [GC], број 30210/96, став 152, ECHR 2000-XI). На 
овој начин, тоа претставува важен аспект на начелото дека механизмите 
за заштита воспоставени со Конвенцијата постојат како надополнување 
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и поддршка на националните системи, кои ги гарантираат и ги штитат 
човековите права (погледнете го предметот Akdivar and Others v. Turkey од 
16 септември 1996 година, став 65, Извештаи 1996-IV).

69. Правилото на исцрпеност на домашните правни лекови мора да се при-
менува со одреден степен на флексибилност и без претерана доза на фор-
мализам. Истовремено, истото вообичаено бара жалбите, за кои е предви-
дено подоцна да се достават и на меѓународно ниво, да бидат поднесени 
и пред соодветните национални судови, барем од формално материјален 
аспект и во согласност со формалните барања и временски рокови, пред-
видени во домашното законодавство (покрај другото, погледнете ги и 
предметите Fressoz and Roire v. France [GC], број 29183/95, став 37, ECHR 
1999-I и Azinas) споменат претходно, став 38).

70. Сепак, обврската согласно со член 35 предвидува апликантот да се оби-
де да ги примени правните лекови за кои смета дека би можеле да би-
дат ефективни, адекватни и пристапни (погледнете го предметот So-
fri and Others v. Italy, одлука број 37235/97, ECHR 2003-VIII). Поконкретно, 
единствените правни лекови кои треба да бидат исцрпени согласно со 
Конвенцијата се оние кои се однесуваат на наводните кршења на законот 
или правата, а истовремено се на располагање и се доволни. Постоењето 
на такви правни лекови мора да биде задоволително сигурно, не само во 
теоријата, туку и во праксата исто така, а доколку тоа не е така ќе се смета 
дека условот за достапност и ефективност не е исполнет (погледнете ја 
пресудата во предметот Dalia v. France од 19 февруари 1998 година, став 
38, Извештаи 1998-I). Понатаму, согласно со „општо прифатените правила 
на меѓународното право„ можат да постојат специјални околности кои ќе 
го ослободат апликантот од обврската за исцрпување на сите домашни 
правни лекови, кои му стојат на располагање (погледнете ја пресудата во 
предметот Aksoy v. Turkey од 18 декември 1996 година, став 52, Извештаи 
1996-VI). Како и да е, самото постоење на сомнеж во однос на шансите за 
успех од примената на одреден правен лек, кој не е очигледно бескорисен, 
не претставува валидна причина за целосно неисцрпување на домашни-
те правни лекови (погледнете ја пресудата во предметите Brusco v. Italy 
број 69789/01, ECHR 2001-IX и Sardinas Albo v. Italy број 56271/00, ECHR 
2004-I).

71. Конечно, член 35, став 1 од Конвенцијата ја пропишува распределбата на 
товарот на докажување. Што се однесува до Владата, кога тврди дека по-
стои неисцрпеност, тоа мора да го убеди Судот дека правниот лек во реле-
вантниот временски период бил ефективен и на располагање, како од те-
ориска гледна точка, така и во пракса, односно дека истиот бил достапен, 
дека истиот можел да понуди решение во однос на жалбите на апликантот 
и дека нудел разумни шанси за позитивен исход (погледнете ја пресудата 
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во предметите Akdivar and Others, посочен претходно, став 68, како и Sej-
dovic v. Italy [GC], број 56581/00, став 46, ECHR 2006-II).

(б)  Примена на гореспоменатите начела во конкретниот предмет

72. Пред сè, Судот посочува дека спротивно на тврдењата на Владата 
(погледнете ги ставовите 64-65 погоре во текстот), Третиот оддел со 
својата одлука за делумна прифатливост не донел и претходен суд во 
однос на прашањето дали домашните правни лекови биле претходно 
целосно исцрпени или не. Судот единствено вклучил една кратка 
забелешка, при резимирањето на аргументите на апликантот во врска со 
член 7 од Конвенцијата, во однос на фактот дека неговите жалбени основи 
не содржат аргументи во однос на некое конкретно правно прашање. Исто 
така, треба да биде забележано дека во конкретниот случај Судот одлучил 
и соодветно ја известил за жалбата и Владата. Таквата одлука не оди во 
прилог на тврдењето на Владата дека оваа жалба треба да биде одбиена 
поради неисполнување на обврските предвидени во член 35, став 1 од 
Конвенцијата.

73. Што се однесува до прашањето дали сите правни лекови биле исцрпени 
или не, мислење на Судот е дека во својата жалба против осудителната 
пресуда во прв степен, главниот аргумент на апликантот бил дека тој 
требало да добие ослободителна пресуда врз основа на фактот што 
неговата постапка не била намерна и со предумисла, или, пак, поради 
тоа што во моментот на извршување на делата тој не бил во состојба 
да ја разбере недозволената природа на делата кои ги извршил и да 
формира свесна намера да ги изврши истите. Доколку претходното не 
биде прифатено како алтернатива тој барал намалување на казната 
(погледнете го став 16 погоре во текстот). Во неговата жалба во однос 
на примената на правото, апликантот се жалел дека поради тоа што бил 
осуден во отсуство ги повторил своите аргументи во врска со отсуството на 
криминална намера и неговата ментална состојба, ги оспорил наведените 
отежнувачки околности и побарал од Касациониот суд да го потврди 
постоењето на олеснителни околности (погледнете ги ставовите 22-23 
погоре во текстот).

74. Мислење на Судот е дека апликантот има презентирано аргументи во 
согласност со формалните постапки пропишани во италијанскиот закон, 
во поддршка на неговите тврдења дека покрај останатите поплаки, 
казната која му е одредена  исто така е  прекумерна. Од друга страна, тој ја 
нема оспорено, ниту во својата прва жалба, ниту, пак, во жалбата во врска со 
примената на материјалното право, наводната ретроактивна примена на 
Законодавниот декрет број 341 од 2000 година. Обвинителството со право 
укажува на тој факт (погледнете го став 66 погоре во текстот). Точно е дека 
апликантот има презентирано аргументи во поддршка на тврдењето дека 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА414

примената на Законодавниот декрет број 341 на негова штета претставува 
кршење на членовите 6 и 7 од Конвенцијата, во контекст на неговата 
вонредна жалба по основ на погрешно утврдена фактичка состојба 
(погледнете го став 25 погоре во текстот). Во секој случај, вонредната 
жалба претставува средство за обезбедување, како исклучителна мерка, 
повторно отворање на постапката која била прекината со конечна одлука, 
поради очигледно погрешно утврдена фактичка состојба од страна на 
Касациониот суд. Поради тоа, истата не можела да послужи како правен 
лек во однос на жалбата на апликантот, во врска со некомпатибилноста 
помеѓу одредбите од Законодавниот декрет број 341 од 2000 година и 
правата, кои му гу гарантира Конвенцијата (погледнете го, mutatis mutan-
dis, предметот Çinar v. Turkey одлука број 28602/95 од 13 ноември 2003 го-
дина).

75. Сепак, останува да се утврди дали жалбените основи за погрешно ут-
врдена фактичка состојба или погрешна примена на правото, врз кои што 
апликантот ќе можел евентуално да се повика во врска со наводната ре-
троактивна примена на доживотната казна и нејзините реперкусии по 
правичноста на самата постапка, имале шанса да донесат успешна раз-
решница за апликантот. Во врска со тоа, Законодавниот декрет број 341 
од 2000 година имал сила на закон во рамки на италијанскиот правен си-
стем и судиите од Апелациониот суд, како и оние од Касациониот суд, биле 
должни истиот да го применат, во предметите по кои постапувале. Треба, 
исто така, да биде потенцирано дека во италијанскиот систем поединците 
немаат право лично да се обраќаат до Уставниот суд. Единствено судовите 
кои постапуваат по предметите имаат можност да се обратат и да побара-
ат мислење од Уставниот суд и тоа или по барање на некоја од странките, 
или, пак, по сопствена иницијатива. Следствено, таквата претставка до 
Уставниот суд не може да се смета за правен лек, чија исцрпеност се бара 
и се предвидува во Конвенцијата (погледнете ги пресудите во предметите 
Brozicek v. Italy од 19 декември 1989 година, став 34, серија A број 167 и 
Ц.И.Г.Л. и C.I.G.L. and Cofferati v. Italy број 46967/07, став 48, од 24 февруари 
2009 година).

76. Судот прифаќа дека Владата посочува дека апликантот можел да се повика 
на член 2, став 3 од Кривичниот законик, кој го дефинира начелото за ре-
троактивна примена на кривичниот закон, кој е поповолен за обвинетото 
лице (погледнете ги ставовите 32 и 66 погоре во текстот). Меѓутоа, дури и 
под претпоставка дека таквото начело би можело да се примени на одред-
бите од Законот за кривична постапка, треба да се забележи дека член 2 
од Кривичниот законик е само одредба од редовното законодавство, де-
финирана со закон усвоен во 1930 година. Според италијанското законо-
давство, како општо правило, понеодамна донесените закони можат да 
содржат одредени дерогации од претходно важечките закони. Владата не 
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тврди дека таквото правило не е применливо во конкретниот случај и не 
успеа да објасни зошто еден подоцна усвоен закон, како што тоа е  Зако-
нодавниот декрет 341, можеби не претставува легитимна дерогација од 
член 2 на Кривичниот законик. Уште повеќе, тие немаат посочено ниту 
еден пример на случај во кој некој успешно се повикал на таквата одредба, 
во ситуација која би можела да се спореди со ситуацијата во која се нашол 
апликантот. Владата не успеа ниту да утврди дека е можно да се избегне 
примената на Законодавниот декрет број 341, врз основа на тврдењето 
дека истиот не е компатибилен со Конвенцијата.

77. Имајќи го предвид гореспоменатото, оцена на Судот е дека Владата не 
успеа да докаже дека правните лекови, кои можел да ги искористи апли-
кантот за да ја оспори примената на Законодавниот декрет број 341 од 
2000 година, имале шанса за успешна разрешница.

78. Како резултат на тоа, заклучокот е дека прелиминарниот приговор на 
Владата, врз основ на неисцрпеност на сите правни лекови, не може да 
биде прифатен.

Б.  Основаност

1.  Аргументи на странките

79. Апликантот тврди дека е прекршен член 7 од Конвенцијата и тоа од три 
различни аспекти, резимирани во продолжение на текстот.

(а)  наводна ретроактивна примена на кривичното право

(i)  Аргументација на апликантот

80. Прво, апликантот посочува дека според судската пракса на италијанските 
судови (Касационен суд, комбиниран оддел, пресуда од 6 март 1992 
година во предметот Мерлети (Merletti)), член 442 од Законот за кривична 
постапка, кој ја пропишува казната, во случај кога се постапува по 
скратена постапка – и покрај неговата вклученост во ЗКП – останува да 
биде одредба на материјалното кривично право. Тој понатаму тврди дека 
за разлика од одредбите разгледувани од страна на Големиот судски совет 
во предметот Ka karis v. Cyprus (број 21906/04 од 12 февруари 2008 годи-
на), таа клаузула не се однесува на постапката за извршување на казната, 
туку за одмерување на казната. Токму затоа, истата треба да се смета како 
дел од „кривичното право„ за потребите на член 7 од Конвенцијата.

81. Апликантот потенцира дека последното рочиште пред судијата на прет-
ходната постапка во Рим започнало на 24 ноември 2000 година во 10:19 
наутро (погледнете го став 12 погоре во текстот). Судијата на претходната 
постапка ја донел пресудата веднаш по завршувањето на претресот. Исти-
от тој ден, Законодавниот декрет број 341 бил објавен во Службен весник 
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и стапил во сила. Службениот весник бил на располагање попладнето (по-
гледнете го став 33 погоре во текстот). Врз таа основа, апликантот тврди 
дека во моментот кога судијата на претходната постапка ја донел својата 
одлука, Законодавниот декрет број 341 сè уште не бил стапен во сила и 
неговата содржина сè уште не била позната.

82. Следствено, апликантот наведува дека тој бил жртва на ретроактивна 
примена на кривичното право, затоа што прво бил осуден на триесет го-
дишна затворска казна, а потоа на доживотна казна затвор, согласно со 
Законодавниот декрет број 341.

(ii)  Аргументи на Владата

83. Владата ја отфрлила таквата аргументација, наведувајќи дека член 
7 од Конвенцијата не прави ништо повеќе туку само ја забранува 
ретроактивната примена на кривичните закони, од аспект на „времето 
во кое е извршено кривичното дело„. Владата тврди дека одредбите 
од Кривичниот законик, со кои се пропишани казните за делата за кои 
бил осуден апликантот, не се менувани по 2 септември 1999 година, 
односно датумот кога биле извршени делата. Посебно е посочено дека 
за конкретните дела предвидената казна е доживотен затвор со дневна 
изолација, што значи дека казната одредена од страна на националните 
судови не ја надминува пропишаната граница.

84. Одредбите од Законот за кривична постапка не треба да се земаат 
предвид при разгледувањето на терминот казна, содржан во член 7, затоа 
што не би било соодветно да им се овозможи на поединците да ги мерат 
и да ги проценуваат последиците од евентуалното кривично дело кое би 
го извршиле преку пресметување на намалувањето на казната на кое би 
имале право, во зависност од изборот на постапката. Таквиот пристап би 
ги оневозможил евентуалните измени и дополнувања на ЗКП. Начелото 
nullum crimen sine lege се однесува само на одредбите од материјалното 
кривично право, додека, пак, процесните одредби, вообичаено се од 
ретроактивна природа, имајќи предвид дека истите се раководени од 
начелото tempus regit actum. Каков било друг поинаков наод би значел 
задолжително намалување на казните, при секое укинување или измена 
на некои од одредбите од ЗКП. Дополнително, за разлика од член 6, кој е 
применлив во кривичната материја (или „matière pénale„ во француската 
верзија), член 7 од Конвенцијата се однесува на „кривичното дело„. Тоа по-
кажува дека член 7 се однесува единствено на кривичното право, а не и на 
процесните правила.

85. Во секој случај, процесните правила не биле применети ретроактивно на 
штета на апликантот. Во врка со тоа, Владата посочува дека во време на 
извршување на кривичните дела (односно, на 2 септември 1999 година), 
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во законот не била предвидена можноста за барање на скратена постапка 
во случај на лица обвинети за дела казниви со доживотен затвор. Таквата 
можност била воведена дури со Законот 479 од 16 декември 1999 година. 
Целта на начелото, вградено во член 7 од Конвенцијата, била да се обезбе-
ди сторителите однапред да знаат за кои дела можат да бидат кривично 
одговорни и на какви можни казни се изложуваат на тој начин, но тоа не 
значи дека е прифатливо поединецот да биде во можност да носи одлуки 
за тоа дали да изврши некое дело или не, калкулирајќи со евентуалните 
можни последици. 

(б)  Наводно кршење на начелото на ретроактивна примена на поповолниот 
кривичен закон

(i)  Аргументација на апликантот

86. Апликантот тврди дека член 7 од Конвенцијата не само што ја гарантира 
забраната за ретроактивна примена на кривичните закони, туку исто 
така и начелото – изричито пропишано во член 15 од Пактот за граѓански 
и политички права на Обединетите нации, во член 49 од Повелбата 
за основите права на Европската унија и во член 9 од Американската 
конвенција за човековите права (погледнете ги ставовите 35-37 погоре 
во текстот) – согласно со кое во случај на постоење на разлика помеѓу 
важечкиот закон во времето на извршување на кривичното дело и 
законите донесени подоцна ќе се применува законот кој е поповолен за 
обвинетото лице. Тоа значи дека постои кршење на член 7 секојпат кога 
судовите одредуваат потешка казна од онаа која била пропишана со 
важечкиот закон во кое било време, од моментот на извршување на делото 
до моментот на изрека на пресудата. Во однос на ова прашање, апликантот 
се повикува на одвоеното мислење од страна на судијата Поповиќ, дадено 
во прилог на пресудата во предметот Achour v. France ([GC], број 67335/01, 
ECHR 2006-..).

87. Тој посочува дека во конкретниот случај Законот за кривична постапка, 
изменет и дополнет со Законот број 479 од 1999 година, започнувајќи од 
2 јануари 2000 година, предвидува дека во случаите во кои се постапува 
по скратена постапка за кривични дела за кои пропишаната казна е до-
животен затвор (со или без изолација), таквата казна треба да биде за-
менета со казна затвор во времетраење од триесет години. Меѓутоа, со 
Законодавниот декрет 341 од 2000 година се извршени измени во однос 
на применливата казна на штета на обвинетиот, при што се пропишува 
доживотна казна затвор без изолација. Како резултат, по поднесената 
жалба во врска со одредени правни прашања од страна на Главниот јавен 
обвинител, одредената казна во прв степен била зголемена на доживотна 
казна затвор, што не е казната која била пропишана со законот кој бил во 
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сила во моментот кога апликантот се согласил да му биде судено во скра-
тена постапка.

88. Апликантот тврди дека ретроактивната примена на одредба со која се 
наметнува „потешка казна„ не може да биде оправдана со фактот дека 
италијанскиот Парламент го опишал Законодавниот декрет број 341 од 
2000 година како „закон со автентично толкување„. Каков било друг за-
клучок би бил некомпатибилен со начелата на владеење на правото. 
Дополнително, Законодавниот декрет број 341 не содржи и соодветно 
толкување на ЗКП, чии одредби биле јасни. Претходно истите веќе биле 
протолкувани во смисла дека зборовите „доживотен затвор„ означуваат 
која било казна на затворање до крајот на животот, без разлика дали ис-
тата вклучува дневна изолација или не. Во реалноста, Парламентот се по-
служил со изговор со цел да ги промени правилата за тежината на казните 
во контекст на судењата кои се одвиваат по скратена постапка. Тоа беше 
потврдено и преку бројните критики за Законодавниот декрет број 341 од 
2000 година, во времето кога истиот беше трансформиран во системски 
закон.

(ii)  Аргументација на Владата

89. Обвинителството ја отфрлило таквата аргументација. Тоа тврдело дека 
за разлика од член 15 од Пактот за граѓански и политички права на 
Обединетите нации, член 7 од Конвенцијата не го пропишува правото за 
ретроактивна примена на поповолниот кривичен закон.

(в)  Наводен недостаток на јасност и прецизност на законот врз основа на кој 
е одредена доживотната казна затвор

(i)  Аргументација на апликантот

90. Апликантот тврди дека доколку Судот ги прифати аргументите на Владата, 
која тврди дека член 442 од ЗКП изменет и дополнет со Законот број 479 
од 1999 година, е недоволно јасна и прецизна одредба која бара службено 
толкување, ќе мора да утврди кршење на Конвенцијата, врз основа 
на недоволна јасност, прецизност и предвидливост на релевантниот 
кривичен закон. Тоа би можело да се докаже преку фактот што во неговиот 
случај судијата на претходната постапка го има протолкувано во смисла 
дека соодветната казна е триесет години затвор, додека Поротниот 
апелационен суд, со помош на „автентичното толкување„ дадено од 
власта, одлучил дека соодветната применлива казна е доживотната казна 
затвор.

(ii)  Аргументација на Владата

91. Владата навела дека Законодавниот декрет број 341 од 2000 година 
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претставува изворно законско толкување, односно закон со кој се 
разрешува одредено прашање во рамки на домашното законодавство, во 
врска со кое националните судови имаат донесено различни пресуди.

2.  Оцена на Судот

(а)  Толкување на член 7 од Конвенцијата според судската пракса на Судот

(i)  Начелото на nullum crimen, nulla poena sine lege

92. Гаранцијата содржана во член 7, која претставува клучен елемент на 
владеењето на правото, има значајно место во рамки на системот за 
заштита, содржан во Конвенцијата, што е потенцирано и со фактот 
дека никаква дерогација на истата не е дозволена според член 15 од 
Конвенцијата, за време на војна или други вонредни состојби. Истата 
треба да се протолкува и да се примени, што и произлегува од нејзината 
цел и намена, на начин кој ќе обезбеди ефективна заштита од евентуално 
произволно кривично гонење, осудување и казнување (погледнете ги 
пресудите во предметите S.W. v. the United Kingdom и ЦC.R. v. the United King-
dom од 22 ноември 1995 година, став 34 и став 32, серија A броеви 335-B и 
335-C, како и Ka karis, претходно посочен, став 137).

93. Член 7, став 1 од Конвенцијата оди и подалеку од самата забрана за ретро-
активна примена на кривичното право на штета на обвинетиот. Исто така, 
на еден поопшт начин тој го дефинира начелото дека квалификацијата на 
кривичните дела и пропишувањето на казните може да се направи само 
со закон (nullum crimen, nulla poena sine lege). Тој забранува проширување 
на опфатот на постоечките дела на други дела, кои претходно не биле 
квалификувани како кривични дела, но, исто така, го дефинира и начелото 
дека кривичните закони не треба широко да се толкуваат на штета на 
обвинетиот, на пример, по пат на аналогија (покрај другите, погледнете 
ги и одлуките во предметот Coëme and Others v. Belgium броеви 32492/96, 
32547/96, 32548/96, 33209/96 и 33210/96, став 145, ECHR 2000-VII).

94. Оттука произлегува дека кривичните дела и соодветните казни мораат да 
бидат јасно дефинирани и пропишани со закон. Ваквиот услов се смета за 
исполнет доколку поединецот може да знае од самиот текст на релевант-
ната одредба и доколку за тоа има потреба со помош на толкувањето на 
истата од страна на Судот за какви дела и пропусти може да биде изложен 
на кривична одговорност (погледнете ги пресудите во предметите Kokki-
nakis v. Greece од 25 мај 1993 година, став 52, серија A број 260-A; потоа 
Achour, веќе посочена претходно, став 41; и Sud Fondi Srl and Others v. Italy 
број 75909/01, став 107, од 20 јануари 2009 година).

95. Затоа, Судот мора да провери и да потврди дека во времето кога обвинетиот 
го извршил делото, за кое бил кривично гонет и осуден, постоела некоја 
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важечка законска одредба со која истото било прогласено за казниво 
дело и дека одредената казна не ги надминува границите поставени со 
таа одредба (погледнете ги пресудите во предметите Coëme and Others од 
погоре, став 145 и Achour од погоре, став 43).

(ii)  Поимот „казна„

96. Поимот „казна„ употребен во член 7, став 1 од Конвенцијата, како и оние 
за „граѓанските права и обврски° и „кривична пријава„ употребени во член 
6, став 1, има автономно значење (поконкретно, во врска со „граѓанските 
права°, погледнете ја пресудата во предметот X v. France од 31 март 1992 
година, став 28, серија А број 234-С и на темата на „кривичните пријави„, 
пресудата во предметот Demicoli v. Malta од 27 август 1991 година, став 31, 
серија А број 210). За заштитата содржана во член 7 да биде ефективна, 
Судот мора да има потполна слобода за дополнително разгледување и 
самиот да оцени и да утврди дали одредена конкретна мерка, според 
нејзината содржина, навистина претставува „казна„ во смисла на 
значењето на оваа одредба (погледнете ја пресудата во предметот Welch 
v. the United Kingdom од 9 февруари 1995 година, став 27, серија A, број 307-
A).

97. Текстот на член 7, став 1, односно неговата втора реченица посочува дека 
почетната точка за каква било оцена во однос на евентуалното постоење 
на казна, е прашањето дали конкретната мерка е одредена откако лицето 
било осудено за извршено „кривично дело„ или не. Други фактори кои 
можат да бидат земени предвид во врска со ова се природата и целта 
на преземената мерка; нејзиниот карактер според националното право; 
постапките вклучени во изготвувањето и имплементацијата на мерката; 
како и нејзината тежина и строгост (погледнете ја пресудата во предметот 
Welch, посочен погоре, став 28).

98. Како Комисијата така и Судот, во својата судска пракса ја има 
издиференцирано разликата помеѓу мерките, кои според содржината 
претставуваат „казна„ и мерките, кои, всушност, се поврзани со 
„извршувањето„ или „спроведувањето„ на „казната„. Како последица, во 
случаите каде природата и целта на мерката се поврзани со повлекување 
или намалување на казната или промена на режимот за порано пуштање 
на слобода, таквата мерка не претставува дел од „казната„, во смисла на 
значењето на член 7 (погледнете ја пресудата во претходно посочениот 
предмет Ka karis, став 142).

(iii)  Предвидливост на кривичните закони

99. Кога зборува за „законот„, член 7 алудира на сосема истиот концепт на 
кој се повикува и самата Конвенција на други места каде е споменат тој 
термин, а тоа е концепт кој ги вклучува и системските закони, меѓутоа и 
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судската пракса и подразбира одредени квалитативни барања и услови, 
вклучувајќи ги и оние за достапност и предвидливост (погледнете ги 
пресудите во предметите Kokkinakis, претходно посочен, ставови 40-41, 
Cantoni v. Franc од 15 ноември 1996 година, став 29, Извештаи 1996-V, 
Coëme and Others, посочен погоре, став 145 и E.K.v.Turkey, број 28496/95, 
став 51, од 7 февруари 2002 година).

100. Како последица на начелото дека законите мораат да бидат општо при-
менливи, текстот во истите не е секојпат доволно прецизен и јасен. Една 
од стандардните техники на регулирање преку правила е и употребата на 
општи категоризации, наспроти употребата на исцрпни листи. Тоа значи 
дека многу закони, неизбежно содржат и терминологија, која во поголем 
или во помал степен е неодредена, а нивното толкување и примена зависи 
од самата пракса (погледнете ги пресудите во претходно посочените пред-
мети Cantoni, став 31 и Kokkinakis, став 40). Следствено, во кој било правен 
систем и без разлика колку јасно и прецизно се дефинирани законските 
одредби, вклучувајќи ги одредбите од кривичниот закон, секогаш постои 
неизбежниот елемент на судска интерпретација на истите. Секојпат 
ќе постои потребата од толкување на проблематичните прашања и 
нивна адаптација кон различните околности. Повторно да потенцираме, 
иако присуството на правна сигурност е високопожелно, тоа може да 
предизвика и прекумерна ригидност, а законите мораат секогаш да бидат 
во можност да ги следат околностите кои постојано се менуваат.

101. Улогата за пресудување, доделена на судовите, лежи точно во нивната 
задача за расчистување на преостанатите сомнежи и нејаснотии во однос 
на толкувањето на законите (погледнете ја пресудата во претходно 
посочениот предмет Ka karis, став 141). Дополнително, еден од цврсто 
дефинираните делови на правната традиција на државите-потписнички 
на Конвенцијата е дека судската пракса, односно прецедентното право, 
како еден од изворите на правото, дава свој неопходен придонес кон 
постепениот развој на кривичното право (погледнете ја пресудата во 
предметот Kruslin v. France од 24 април 1990 година, став 29, серија A број 
176-A). Член 7 од Конвенцијата не треба да се сфати како забрана за посте-
пено разјаснување на правилата за кривична одговорност, преку судското 
толкување од еден до друг случај, под услов така постигнатиот развој да 
биде конзистентен со суштината на самото дело и предвидлив во едни 
разумни граници (погледнете ги одлуките во предметот Streletz, Kessler 
and Krenz v. Germany [GC], броеви 34044/96, 35532/97 и 44801/98, став 50, 
ECHR 2001-II).

102. Предвидливоста во голема мера зависи од содржината на самиот за-
кон, сферата која истиот треба да ја опфати, како и од бројот и статусот 
на оние на кои истиот се однесува. Еден закон може, сепак, да го задово-
ли барањето за „предвидливост° и кога лицето на кој истиот се однесува 
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треба да побара соодветен правен совет за да ги сфати, до разумен степен, 
во конкретните околности последиците кои би можеле да произлезат од 
одредена постапка (погледнете го претходно посочениот предмет Achour, 
став 54).

103. Во 1978 година Европската комисија за човекови права го изрази своето 
мислење дека за разлика од член 15, став 1 in ine од Пактот за граѓански 
и политички права на Обединетите нации, член 7 од Конвенцијата не 
го гарантира правото на поповолна казна, предвидено со закон кој бил 
усвоен по извршувањето на самото дело (погледнете го предметот X 
v. Germany број 7900/77, одлука на Комисијата од 6 март 2978 година, 
Одлуки и извештаи (ДР) 13, стр.70-71). Во истата, жалбата на апликантот 
се прогласува за очигледно неоснована, во која тој тврдел дека по 
извршувањето на истите некои од делата за кои тој бил обвинет биле 
декриминализирани. Таквата пресуда неколкупати беше повторена 
од Судот, кој повторува дека член 7 не му дава автоматско право на 
сторителот да бара примена на поповолниот кривичен закон (погледнете 
ги пресудите во предметите Le Petit v. the United Kingdom број 35574/97 од 
5 декември 2000 година и Zaprianov v. Bulgaria број 41171/98 од 6 март 
2003 година).

104. Иако, Судот формално не е обврзан да следи која било од своите пора-
нешни пресуди, во интерес на правната сигурност, предвидливоста и ед-
наквоста пред законот е истиот да не отстапува, без оправдана причина, 
од прецедентното право утврдено преку поранешните пресуди во пред-
метите (погледнете ја, на пример, пресудата во предметот Chapman v. the 
United Kingdom [GC], број 27238/95, став 70, ECHR 2001-I). Имајќи предвид 
дека Конвенцијата, како прво и најважно, претставува систем за заштита 
на човековите права, Судот, сепак, мора да ги земе предвид променливи-
те услови во тужената држава, како и во останатите држави-потписнички 
воопшто и соодветно да реагира, на пример, во однос на секој новопостиг-
нат консензус, од аспект на стандардите кои треба да бидат достигнати 
(меѓу другите, погледнете ги и пресудите во предметите Cossey v. the United 
Kingdom од 27 септември 1990 година, став 35, серија А број 184 и Stafford 
v. the United Kingdom [GC], број 46295/99, ставови 67-68, ECHR-2002-IV). Од 
клучна важност е Конвенцијата да се толкува и да се применува на начин 
кој обезбедува практичност и ефективност на правата која истата ги за-
штитува, наместо теоретизирање и илузорност. Доколку Судот не успее 
да обезбеди динамичен и еволутивен пристап, ризикува истата да ја пре-
твори во пречка за понатамошните реформи или подобрувања (поглед-
нете ја пресудата во претходно посочениот предмет Stafford, став 68, како 
и Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], број 28957/95, став 74, ECHR 
2002-VI).
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105. Судот смета дека е поминато долго време откако Комисијата ја има доне-
сено претходно споменатата одлука, во случајот на X v. Germany и дека во 
меѓувреме има дојдено до многу важни развојни елементи на меѓународно 
ниво. Особено, покрај стапувањето во сила на Американската конвенција 
за човекови права и член 9, со кој се гарантира ретроактивниот ефект на 
законите со кои се обезбедува поблага казна, усвоени по извршувањето 
на делото (погледнете го став 36 погоре во текстот), треба да се спомене 
и прогласувањето на Повелбата за основните права на Европската унија. 
Текстот на член 49, став 1 од Повелбата се разликува – и тоа со сигурност 
е сторено со претходна намера (погледнете ја пресудата mutatis mutandis 
во веќе посочениот предмет на Christine Goodwin, на крајот на став 100) 
– од оној во член 7 од Конвенцијата, наведувајќи го следново: „Доколку 
по извршувањето на самото кривично дело важечкиот закон во тој 
момент предвидува поблага казна, ќе се применува токму тој закон° 
(погледнете го став 37 погоре). Во случајот Berlusconi and Others, Судот 
за правда на Европските заедници, чија пресуда беше потврдена од 
францускиот Касационен суд (погледнете го став 39 погоре), оцени дека 
ова начело претставува дел од уставните традиции, кои се заеднички 
и вообичаени за државите-членки (погледнете го став 38 погоре). На 
крајот, применливоста на поповолниот кривичен закон е предвидена и 
во Статутот на Меѓународниот кривичен суд, а е потврдена и со судската 
пракса на Хашкиот трибунал (погледнете ги ставовите 40 и 41 погоре во 
текстот).

106. Од тие причини, заклучок на Судот е, имајќи предвид дека по донесената 
одлука во предметот X v. Germany постепепено е постигнат консензус 
во однос на примената на кривичните закони во Европа па и пошироко 
низ светот кои обезбедуваат поблага казна, па дури и оние кои биле 
усвоени по извршување на делото дека истото сега претставува едно од 
основните начела на кривичното право. Важно е да се напомене дека и 
во законодавството на тужената држава, ова начело е прифатено уште 
од 1930 година (погледнете го член 2, став 3 од Кривичниот законик, 
цитиран во став 32 погоре во текстот).

107. Мора де се признае дека член 7 од Конвенцијата експлицитно не ја 
спомнува обврската на државите-потписнички за признавање на правото 
на обвинетиот да се повика и да извлече полза од законот, кој бил усвоен 
по извршувањето на делото. Токму врз основа на таквата аргументација, 
поврзана со текстот на Конвенцијата, Комисијата ја одбила жалбата 
на апликантот во предметот X v. Germany. Меѓутоа, имајќи ги предвид 
новите развојни случувања, споменати претходно, таквиот аргумент 
Судот не може да го смета за пресудувачки. Уште повеќе, Судот смета 
дека со забраната за наметнување на „потешка казна... од онаа која била 
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применлива во моментот на извршување на кривичното дело„, став 1 in 
ine од член 7 не ја исклучува можноста на обвинетиот да му се одреди по-

блага казна, пропишана со законските акти усвоени по извршувањето на 
делото.

108. Според мислењето на Судот, конзистентно со начелата на владеење на 
правото, каде член 7 претставува  нивен суштински дел, е да се очекува 
од судечкиот суд за секое казниво дело да ја примени казната која законо-
давецот ја предвидел како пропорционална. Наметнувањето на потешка 
казна, од единствена причина што истата била предвидена со законот во 
времето на извршување на делото, би значело примена на правилата за 
последователност на кривичниот закон на штета на обвинетиот. Допол-
нително, тоа би значело и отфрлање на сите законодавни измени кои одат 
во прилог на обвинетиот, кои стапиле во сила пред осудителната пресуда 
и континуирано одредување казни, кои државата – и заедницата која ис-
тата ја претставува – понатаму ги смета за прекумерни. Судот посочува 
дека обврската за примена, меѓу повеќе постојни кривични закони, на 
оној чии одредби се најповолни за обвинетиот, претставува појаснување 
на правилата за последователност на кривичните закони, што е во соглас-
ност со уште еден суштински елемент од член 7, односно со предвидливо-
ста на казните.

109. Имајќи го предвид гореспоменатото, мислење на Судот е дека е неопход-
но да се отстапи од судската пракса воспоставена од страна на Комисијата 
преку случајот на X v. Germany) и да се потврди дека член 7, став 1 од 
Конвенцијата, го гарантира не само начелото за забрана на ретроактивна 
примена на построгите кривични закони, туку, исто така, имплицитно 
и начелото за ретроактивна примена на поблагиот кривичен закон. 
Тоа начело е вградено во правилото, кое вели дека онаму каде постојат 
разлики помеѓу кривичниот закон во сила во време на извршување на 
делото и подоцнежните кривични закони, усвоени пред донесувањето на 
конечната судска одлука, судовите се должни да ги применат законите 
чии одредби се најповолни за обвинетото лице.

(в)  Дали член 442 од ЗКП содржи одредби од материјалното кривично право?

110. Судот повторно укажува дека правилата на ретроактивност, дефинирани 
со член 7 од Конвенцијата, се применливи само за одредбите кои ги 
дефинираат кривичните дела и предвидените казни за истите. Од 
друга страна, во други случаи Судот пак има утврдено дека е разумно 
за домашните судови да го применуваат начелото tempus regit actum во 
однос на процесните закони (во врска со новите прописи за временските 
рокови за жалба, погледнете ги пресудите во предметите Mione v. Italy, број 
7856/02 од 12 февруари 2004 година и Rasnik v. Italy, број 45989/06 од 10 
јули 2007 година; како и Martelli v. Italy, број 20402/03 од 12 април 2007 го-
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дина, во врска со имплементацијата на еден закон кој содржи нови прави-
ла за оцена на доказите, како и одлуката во претходно посочениот предмет 
Coëme and Others, ставови 147-149, за моменталната примена во тековните 
постапки на законите со кои се менуваат правилата на ограничување). 
Затоа, Судот мора да утврди дали текстот, кој во конкретниов случај бил 
предмет на законодавни измени и жалба, односно дали член 442, став 2 од 
ЗКП, содржи одредби на материјалното кривично право, а особено одредби 
кои влијаат врз должината на казната која треба да биде одмерена.

111. Судот бележи дека член 442 претставува дел од Законот за кривична 
постпка, чии одредби вообичаено ја регулираат постапката за кривично 
гонење и судење на сторителите. Меѓутоа, самата класификација на 
овој закон во домашното право не може да биде пресудувачка. Иако е 
точно дека членовите 438 и 441 до 443 од ЗКП го опишуваат опфатот и 
процесните фази на скратената постапка, став 2 од член 442, во целост 
се занимава со должината на казната, која треба да биде одредена кога 
судењето се спроведува согласно со таквиот поедноставен процес. 
Посебно е важно да се каже дека во времето кога апликантот ги извршил 
делата, член 442, став 2 предвидувал дека во случај на осудителна пресуда, 
казната одмерена од судот треба да се намали за една третина. Во Законот 
број 479 од 1999 година, кој стапил во сила пред прелиминарниот претрес 
во случајот на апликантот, дополнително е пропишано дека доживотната 
казна затвор треба да биде заменета со затворска казна во времетраење 
од триесет години (погледнете го став 29 погоре во текстот).

112. Не постои сомнеж дека казните споменати во член 442, став 2 од ЗКП 
се оние кои требало да бидат одредени во случај на осудителна пресуда 
за извршено кривично дело (погледнете ја пресудата во претходно 
посочениот предмет Welch, став 28) дека тие биле оквалификувани 
како „кривични° во домашното право и дека нивната цел била како 
превентивна, така и казнена. Дополнително, тие претставувале соодветна 
„казна° за делата за кои бил обвинет обвинетиот, а не мерки поврзани 
со „извршувањето° или „спроведувањето° на казната (погледнете ја 
пресудата во претходно посочениот предмет Ka karis, став 142).

113. Имајќи го предвид гореспоменатото, мислење на Судот е дека член 442, 
став 2 од ЗКП е материјално кривично првна одредба, која се однесува на 
должината на казната, која треба да биде одредена во случај на осудителна 
пресуда во судски процес кој се одвивал по скратена постапка. Затоа, 
истиот потпаѓа во рамки на опфатот на последната реченица од член 7, 
став 1 од Конвенцијата.
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(г)  Дали во случајот на апликантот бил применет поповолниот кривичен 
закон?

114. Апликантот не го оспорува фактот дека во времето на извршување на 
делата (на 2 септември 1999 година), делата за кои бил обвинет биле 
казниви со доживотна казна затвор со дневна изолација и дека земајќи ја 
предвид одлуката на Уставниот суд, број 176 од 1991 година (погледнете го 
став 28 погоре), истото било пречка за усвојување на скратената постапка.

115. Сепак, таквата пречка била отстранета четири месеци подоцна, на 2 
јануари 2000 година, додека кривичната постапка против апликантот сè 
уште се наоѓала во претходна постапка на истрага, со стапувањето во сила 
на Законот број 479 од 1999 година. Како што беше забележано погоре, со 
делот 30 од Законот број 479 се направени измени и дополнувања на член 
442 од ЗКП, со кои било пропишано дека во случај на осудителна пресуда 
во судски процес по скратена постапка, „доживотната казна затвор (треба 
да) се заменува со затворска казна во времетраење од триесет години° 
(погледнете го став 29 погоре во текстот). Имајќи го предвид фактот дека 
на барање на апликантот судијата на претходната постапка дополнително 
се согласил да суди во скратена постапка (погледнете ги ставовите 
11 и 12 погоре), Судот смета дека делот 30 од Законот број 479 од 1999 
година претставува дополнителна кривично правна одредба, со која се 
предвидува поблага казна. Затоа, согласно со член 7 од Конвенцијата, 
онака, како истиот е толкуван во постојната пресуда (погледнете го став 
109), апликантот требало да извлече полза преку намалување на казната, 
како што е предвидено со истиот.

116. Тоа, всушност, е она што и се случило во текот на првостепената постапка. 
Во пресудата од 24 ноември 2000 година, судијата на претходната 
постапка во Рим го осудил апликантот на триесет годишна казна затвор, 
одобрувајќи му намалување на казната, како што е предвидено во член 
442, став 2 од ЗКП и измените направени со Законот 479 од 1999 година 
(погледнете го став 13 погоре во текстот).

117. Меѓутоа, примената на одредбата во корист на обвинетиот за одредување 
поблага казна, која стапила во сила по извршувањето на делата, не 
била прифатена од страна на Апелациониот суд во Рим и од страна на 
Касациониот суд. Мислењето на овие судови било  дека во конкретниот 
случај требало да се примени Законодавниот декрет број 341 од 2000 
година, кој пропишувал дека во случај на стек од неколку дела, доколку 
сторителот се соочува – како во случајот на апликантот – со доживотна 
казна затвор со дневна изолација, таа казна треба да се замени, но не 
со казна од триесет години затвор, туку со доживотна казна затвор без 
изолација (погледнете ги ставовите 19-21, 24, 30 и 31 погоре во текстот).
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118. Судот не може да ги прифати аргументите на Обвинителството кое 
тврди дека Законодавниот декрет 341 не претставува одредба со која се 
воведуваат нови правила во однос на казните, применливи во контекст 
на скратената постапка, туку законски акт со кој се дава толкување на 
порано усвоена легислатива (погледнете го став 91 од погоре). Во врска со 
тоа, Судот посочува дека по измените и дополнувањата од Законот 479 од 
1999 година, член 442, став 2 од ЗКП повеќе не содржи некои конкретни 
нејаснотии и двосмислености и јасно наведува дека доживотната казна 
затвор треба да се замени со казна затвор од триесет години, притоа не 
правејќи никаква разлика помеѓу доживотна казна затвор со и доживотна 
казна затвор без дневна изолација. Уште повеќе, Обвинителството не 
успеало да посочи ниту еден пример на судска одлука за која би можело да 
се тврди дека е заснована врз спротивставените толкувања на член 442.

119. Оттука следува дека на апликантот му била одредена потешка казна 
од онаа предвидена со законот, кој од сите закони во сила за време на 
периодот помеѓу извршувањето на делата и донесувањето на конечната 
пресуда, бил најповолен за него.

(д)  Заклучок

120. Земајќи го предвид гореспоменатото, Судот смета дека одговорната 
држава не ја исполнила својата обврска да му овозможи на апликантот да 
се повика и да ги искористи одредбите на законот, кој пропишува поблага 
казна, а кој стапил во сила по извршувањето на кривичното дело.

121. Оттука произлегува дека во конкретниот случај е сторена повреда на 
член 7, став 1 од Конвенцијата.

III  НАВОДНО ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

122. Судот го повторува својот наод дека има надлежност да ги разгледува 
фактите од кои произлегува жалбата, која била прогласена за допуштена, 
од гледна точка и на член 6, став 1 од Конвенцијата, исто така (погледнете 
го став 57 погоре во текстот).

123. Релевантните делови на таа одредба гласат:

„Во утврдувањето на... какво било кривично обвинение против него, секое 
лице има право на правично... судење... од страна на суд или трибунал...„

124. Владатаги отфрли ваквите жалбени наводи.
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A. Приговорот на Владата во однос на неискористувањето на домашните 
правни лекови

125. Владата посочува дека апликантот не ја искористил можноста за 
повлекување на неговото барање за примена на скратената постапка, која 
е предвидена со член 8, став 2 од Законодавниот декрет број 341 од 2000 
година (погледнете го став 31 погоре во текстот). Согласно со условите 
пропишани во член 8, став 2, до 21 февруари 2001 година, апликантот 
можел да го искористи правото за повлекување на сопственото барање, 
а доколку тој го сторел истото ќе имал право да му се суди во редовна 
постапка, придружена со сите гаранции и заштити, предвидени во член 6 
од Конвенцијата.

126. Судот смета дека приговорот на Владата се однесува на одредени 
прашања, кои се блиску поврзани со оние, посочени во жалбата на 
апликантот според член 6 од Конвенцијата. Затоа Судот одлучи, тврдењето 
за неисцрпеност на домашните правни лекови да го разгледува и по 
истото да решава заедно со останатите основи на жалбата (меѓу другото, 
mutatis mutandis, погледнете ја пресудата во предметот Isaak v. Turkey број 
44587/98, став 78 од 24 јуни 2008 година).

Б.  Основаност на жалбените наводи

1.  Произнесувања на странките

(а)  Апликант

127. Апликантот наведува дека околностите кои довеле до кршење на член 
7 од Конвенцијата значат и кршење на начелата на правично судење. Во 
февруари 2000 година тој избрал да му се суди во скратена постапка и 
правејќи го тоа се откажал од одреден број процесни заштитни мерки, 
затоа што знаел врз основа на Законот за кривична постапка кој важел во 
тоа време дека во случај доколку биде осуден би бил казнет со затворска 
казна во времетраење од триесет години, а не со доживотна казна затвор. 
Меѓутоа, ЗКП бил изменет на неповолен начин, па така тој не добил 
намалување на казната во размена за направената отстапка (единствената 
предност била во тоа што успеал да ја избегне дневната изолација). 
Меѓутоа, примената на скратената постапка подразбира „јавно-правен 
договор„ помеѓу обвинетиот и државата, а откако таквиот договор ќе 
биде постигнат повеќе не е дозволено еднострано поништување или 
повлекување од истиот.

128. Апликантот укажува на фактот дека кога Законодавниот декрет број 
341 стапил во сила и кога истиот бил трансформиран во закон, тој се 
наоѓал во затвор. Токму затоа, тој не бил свесен за можноста да го повлече 
своето барање за примена на скратената постапка, што е директно 
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поврзано со уживањето на личното право на обвинетиот. Во својата 
дискусија за правните прашања во конкретниот случај, Обвинителството 
не ја спомнува ваквата можност. Имајќи предвид дека апликантот не 
бил запознат со поситните детали од судската постапка, тој навистина 
и немал вистинска можност повторно да ги разгледа своите процесни 
алтернативи. Потврдените изјави во пресудата во предметот Hermi v. Italy 
([GC], број 18114/02, став 92, ECHR 2006-...), во однос на тоа дека од држа-
вите не може да се бара и да се очекува детално да ги наведуваат за секоја 
поединечна фаза од постапката, сите права и гаранции на обвинетите 
лица не се сметаат за релевантни во конкретниов случај, кој се занимава 
со прашањето на ретроаактивна примена и одредување потешка казна.

(б) Владата

129. Владата го прифаќа фактот дека во моментот кога апликантот побарал 
да му се суди по скратена постапка (односно, на 18 февруари 2000 година), 
согласно со член 442, став 2 од ЗКП, доколку предвидената казна била 
доживотен затвор, судијата требало истата да ја намали до казна затвор 
во времетраење од триесет години. Уште повеќе, можно е кога апликантот 
бил прогласен за виновен со првостепената пресуда (од 24 ноември 
2000 година) тој да не бил свесен и информиран за постоењето на 
Законодавниот декрет број 341 од 2000 година, кој стапил во сила истиот 
тој ден. Сепак, Парламентот ја имал предвидено и таквата можност, па така 
обезбедил право за обвинетите да го повлечат своето барање за примена 
на скратената постапка и наместо тоа да изберат да им се суди во редовна 
постапка (погледнете го член 8 од Законодавниот декрет број 341 од 2000 
година, цитиран во став 31 погоре во текстот).

130. Правото за кое се работи требало да биде искористено во рок од триесет 
дена, започнувајќи или од стапување во сила на актот со кој Законодавниот 
декрет број 341 бил трансформиран во закон (односно, до 21 февруари 
2001 година) или, пак, од најавата за жалба во однос на примената на 
правото од страна на Обвинителството. Апликантот значи имал речиси 
три месеци на располагање за уште еднаш да размисли за својата одлука 
да му се суди по скратена постапка, но решил да не ја искористи таквата 
можност. Доколку го сторел спротивното, постапката ќе била вратена во 
фаза на претходна постапка, а самото судење ќе било спроведено согласно 
со вообичаените правила на редовната постапка.

131. Со оглед на тоа дека Законодавниот декрет број 341 бил објавен во 
Службен весник се смета дека со содржината на истиот се запознаени 
сите. Како што Големиот судски совет веќе има посочено во претходно 
посочениот предмет Hermi, адвокатот на апликантот имал законска и 
професионална обврска да го информира својот клиент во врска со ова. 
Дополнително, во жалбата на Обвинителството во однос на примената на 
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материјалното право била спомната новата легислатива, а примероци од 
истата биле доставени и до апликантот и до неговиот адвокат.

2.  Оцена на Судот

132. Како прво, заклучок на Судот е дека во контекст на граѓанските 
спорови постојано носи пресуди во кои се вели дека иако, општо земено, 
законодавецот не е спречен да ги регулира преку нови, ретроактивни 
одредби правата кои произлегуваат од важечките закони, начелото на 
владеење на правото и концептот на правично судење загарантиран 
со член 6, спречуваат, освен поради исклучителни причини од јавен 
интерес, мешање на законодавецот во правораздавањето, со цел да 
се изврши влијание врз судската разрешница во одреден спор (меѓу 
другото, погледнете ги пресудите во предметите Stran Greek Re ineries 
and Stratis Andreadis v. Greece од 9 декември 1994 година, став 49, серија 
A, број 301-B, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building 
Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom од 23 октомври 
1997 година, став 112, Извештаи 1997-VII, Zielinski and Pradal and Gonzalez 
and Others v. France [GC], броеви 24846/94 и 34165/96 до 34173/96, став 57, 
ECHR 1999-VII, и Scordino v. Italy (број 1) [GC], број 36813/97, став 126, 
ECHR 2006-...). Судот смета дека тие начела, кои се суштински елементи 
на концептите на правна сигурност и заштита на легитимната доверба 
на странките во спорот (погледнете ја пресудата во предметот Unedic v. 
France број 20153/04, став 74, од 18 декември 2008 година), се применли-
ви, mutatis mutandis и во кривичните постапки.

133. Во конкретниов случај, апликантот се жали дека иако тој се решил за 
поедноставниот судски процес – судење по скратена постапка – тој бил 
лишен од најважната предност која доаѓа со таквиот избор, согласно со 
важечкиот закон во времето кога истиот бил направен, а тоа е замената 
на доживотната казна затвор со казна затвор во времетраење од триесет 
години.

134. Судот веќе на неколку наврати имал шанса да ги разгледа специфич-
ните карактеристики на скратената постапка, која е предвидена со 
италијанскиот Закон за кривична постапка. Судот заклучи дека таквата 
постапка несомнено содржи одредени предности за обвинетото лице: 
доколку биде осудено лицето добива значајно намалена казна, а Влада-
та не може да поднесе жалба против осудителната пресуда која не ја ме-
нува правната квалификација на делото (погледнете го претходно по-
сочениот предмет Hermi, став 78, како и Hany v. Italy, број 17543/05 од 6 
ноември 2007). Сепак, скратената постапка, исто така, содржи и одре-
дено намалување на процесните гаранции предвидени со домашното 
право, особено во однос на јавноста на судскиот процес и можноста за 
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изведување докази и повикување сведоци (погледнете ја пресудата во 
предметот Kwiatkowska v. Italy, број 52868/99 од 30 ноември 2000 година). 
Во судењата по скратена постапка, генерално земено, изведувањето нови 
докази не е можно, затоа што судската одлука треба да биде донесена, со 
одредени исклучоци, врз основа на документацијата содржана во судски-
те списи и предметот на располагање во канцеларијата на Јавното обви-
нителство (погледнете ја претходно споменатата пресуда во предметот 
Hermi, став 87, како и став 27 погоре во текстот).

135. Гаранциите и заштитата споменати погоре во текстот, претставуваат 
основни аспекти на правото за правично судење, загарантирано со 
член 6 од Конвенцијата. Ниту текстот, ниту духот во кој е напишан член 
6, не спречуваат едно лице да се откаже од таквите права по сопствена 
слободна волја, или јасно изразено, или со премолчување. Меѓутоа, за 
таквото откажување да биде ефективно за потребите на повикување на 
Конвенцијата мора да биде сторено на јасен и недвосмислен начин  и 
придружено со минимална заштита, која одговара на неговата важност 
(погледнете ги пресудите во предметите Poitrimol v. France од 23 ноември 
1993 година, став 31, серија А, број 277-А и претходно посочениот случај 
Hermi, став 73). Дополнително, тоа не смее да биде сторено, спротивно на 
кои било важни јавни интереси (погледнете ги пресудите во предметите 
Håkansson and Sturesson v. Sweden од 21 февруари 1990 година, став 66, 
серија А, број 171-А и претходно посочениот случај Sejdovic, став 86).

136. Според Судот, тоа што апликантот побарал да му се суди по скратена 
постапка – а притоа добил помош од адвокат во носењето на таквата 
одлука, што значи дека бил во положба да сфати и да знае кои ќе бидат 
последиците од неговото барање – значи дека тој јасно и недвосмислено 
се откажал од неговото право за јавен судски процес, за повикување 
сведоци, за изведување нови докази и за вршење распит на сведоците 
на Обвинителството. По сè изгледа и дека овој случај не предизвика 
некој јавен интерес кој би можел да биде пречка за таквото откажување 
(погледнете ја, mutatis mutandis, веќе посочената одлука во предметот 
Kwiatkowska).

137. Сепак, како што беше потенцирано погоре во текстот, откажувањето 
било направено во размена за одредени бенефиции, кои вклучувале 
и неодредување на доживотна казна затвор, затоа што било сосема 
јасно од текстот на член 442 од ЗКП, со измените и дополнувањата од 
Законот број 479 од 1999 година, дека во случај на осудителна пресуда 
донесена во скратена постапка, казната треба да биде намалена за една 
третина, а доживотната казна затвор треба да се замени со казна затвор 
во времетраење од триесет години. Врз основа на таквата законска 
рамка, во сила во времето кога апликантот побарал да му се суди по 
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скратена постапка, тој можел легитимно да очекува дека благодарејќи на 
процедуралниот избор што го направил, максималната казна затвор на 
која тој бил изложен не би го надминала периодот од триесет години.

138. Но, таквото легитимно очекување на апликантот било пореметено со 
Законодавниот декрет број 341 од 2000 година, според кој во случаите 
кога судијата смета дека соодветната казна треба да биде доживотна казна 
затвор со дневна изолација, казната која всушност треба да се одреди, е 
доживотна казна затвор без изолација. Од самиот датум на стапување во 
сила на Законодавниот декрет број 341 (24 ноември 2000 година) било 
јасно дека таквата казна треба да се одреди и за оние обвинети на кои 
им било судено во скратена постапка. Сепак, промената во правилата 
за одмерување на казната се применувала не само на обвинетите, кои 
поднесувале нови барања за судење по скратена постапка, туку и на оние 
лица, кои, како и самиот апликант, поднеле такво барање и им било судено 
во прв степен, пред објавувањето на Законодавниот декрет број 341 во 
Службен весник.

139. Став на Судот е дека едно лице обвинето за кривично дело мора да 
биде во можност да очекува од државата да постапува со добра волја и 
чесно и да го земе предвид процесниот избор направен од одбраната, 
користејќи ги можностите кои стојат на располагање согласно со законот. 
Би било спротивно на начелото за правна сигурност и заштита на 
легитимната доверба на лицата кои учествуваат во судските постапки, 
доколку државата може еднострано да ги ограничува и да ги намалува 
бенефициите, поврзани со евентуалното откажување од одредени права, 
кои инаку се директно поврзани со концептот на правично судење. Имајќи 
предвид дека таквото откажување е направено во размена за споменатите 
бенефиции, не би можело да се смета за правично, доколку, откако 
надлежните домашни власти се согласиле да усвојат една поедноставена 
постапка, биде видоизменет еден од клучните елементи на постигнатата 
спогодба меѓу државата и обвинетиот, на штета на обвинетиот и без 
негова согласност. Во врска со истото, Судот посочува дека иако согласно 
со Конвенцијата државите-потписнички не се обврзани да поседуваат 
такви поедноставени постапки (погледнете ја претходно посочената 
одлука во предметот Hany), онаму каде таквите постапки постојат и биле 
усвоени, начелата за правично судење бараат обвинетите лица да не 
бидат произволно лишени од предностите и бенефициите предвидени со 
истите.

140. Во конкретниов случај, примената на одредбите од Законодавниот декрет 
број 341 по завршетокот на првостепената постапка, значела лишување на 
апликантот од суштинската поволност, која била гарантирана со закон и 
која била причина за неговата одлука, да му се суди по скратена постапка. 
Тоа е во спротивност со начелата отелотворени во член 6 од Конвенцијата.
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141. Останува да се утврди дали правото на апликантот согласно со член 8 
од Законодавниот декрет број 341, за повлекување на неговото барање за 
примена на скратената постапка, претставува задоволителна можност за 
исправање на штетата и неправдата која ја претрпел.

142. Како прво, оцена на Судот е дека не може да ја прифати аргументацијата 
на апликантот кој тврди дека немал вистинска можност да го искористи 
таквото право, затоа што властите не го информирале за истото. Судот 
повторно укажува на фактот дека државата не може да биде одговорна 
за детално наведување на секоја поединечна фаза во постапката, правата 
и поволностите, кои им стојат на располагање на обвинетите и дека 
должност на правниот застапник на обвинетиот е да го информира својот 
клиент во однос на напредокот на постапката против него и чекорите што 
треба да се преземат за заштита на неговите права (погледнете ја пресудата 
во претходно посечениот предмет Hermi, став 92). Иако бил лишен од 
слобода, во времето на објавувањето на Законодавниот декрет број 341 
и поднесувањето на жалбата за погрешна примена на материјалното 
право од страна на Обвинителството, на апликантот му помагале двајца 
адвокати, кој лично ги избрал и ги назначил, а уште повеќе на 5 февруари 
2001 година тој поднел жалба против првостепената пресуда (погледнете 
го став 16). Како што со полно право посочува Обвинителството, тие 
адвокати добиле примерок од жалбата на Обвинителството во која 
јасно бил споменат и Законодавниот декрет број 341. Токму затоа, тие 
имале можност да го информираат својот клиент за него и со него да 
продискутираат за евентуалната најсоодветна одбрана против тврдењата 
на Обвинителството. Дополнително, тие имале доволно време (триесет 
дена од стапувањето во сила на актот на Парламентот со кој Законодавниот 
декрет се трансформирал во закон или од датумот кога биле известени за 
поднесената жалба од страна на Обвинителството) за да ја анализираат 
ситуацијата.

143. Во секој случај, треба да се потенцира дека доколку апликантот го 
повлекол своето барање за судење по скратена постапка, резултатот ќе 
бил повторно отворање на постапката против него по редовна постапка 
и продолжување на судскиот процес против него, во фаза на претходна 
постапка. На тој начин, тој ќе можел да ги ужива правата од кои се откажал 
кога решил да му се суди по скратена постапка, но немало да  биде во 
состојба да ја принуди државата да ја испочитува претходно постигнатата 
спогодба, според која откажувањето од одредени процесни права и 
гаранции требало да биде компензирано со намалување на казната.

144. Според мислењето на Судот, би било претерано да се бара од обвинетиот 
да се откаже од можноста за судење по скратена постапка, прифатена 
од страна на властите, која во прв степен резултирала со добивање на 
поволностите на кои тој се надевал. Во врска со тоа, Судот посочува дека 
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повеќе од девет месеци (од 18 февруари до 24 ноември 2000 година) 
апликантот легитимно верувал дека имајќи предвид оти се решил да му 
се суди по скратена постапка, максималната казна која што би можел да 
ја добие е триесет години затвор и дека таквото легитимно очекување 
било пореметено од фактори надвор од  негова контрола, како, на пример, 
времетраењето на домашната постапка и усвојувањето на Законодавниот 
декрет број 341 од 2000 година.

145. Од горенаведеното, произлегува дека прелиминарниот приговор на 
Обвинителството врз основа на неисцрпеност на домашните правни 
лекови (погледнете ги ставовите 125-126 погоре во текстот) не може 
да биде прифатен и дека во конкретниот случај е прекршен член 6 од 
Конвенцијата.

IV   ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОВИТЕ 46 И 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

A.  Член 46 од Конвенцијата

146.  Член 46 го пропишува следново:

„1. Високите страни потписнички на оваа Конвенција, се согласни да ја 
почитуваат конечната одлука на Судот, во сите поединечни случаи во кои 
тие би се јавиле како една од странките.

2. Конечната пресуда на Судот ќе биде пренесена до Советот на министри, кој 
е задолжен за надзорот на извршувањето на истата.°

147. По пат на член 46 од Конвенцијата, високите страни потписнички, 
преземаат одговорност да се придржуваат кон конечните пресуди на Судот 
во сите предмети во кои тие се една од странките, чие извршување ќе биде 
под надзор на Комитетот на министри. Оттука произлегува, inter alia дека 
секоја пресуда со која Судот ќе утврди кршење на Конвенцијата ќе наметне 
обврска за тужената држава, не само на другата страна да ја исплати сумата 
доделена за задоволување на правдата предвидена со член 41, туку, исто 
така, да избере и да спроведе општи и(или), доколку за тоа има потреба, 
индивидулани мерки, кои евентуално би биле наложени од Судот. Имајќи 
предвид дека пресудите на Судот во основа се од декларативен карактер, 
тужената држава има слобода, согласно со надзорот и контролата од страна 
на Комитетот на министри, сама да ги избере средствата преку кои ќе ја 
исполни својата законска обврска согласно со член 46 од Конвенцијата, 
под услов таквите средства да се компатибилни со заклучоците неведени 
во судската пресуда (погледнете ги пресудите во предметите Giunta v. Italy 
[GC], броеви 39221/98 и 41963/98, став 249, ECHR 2000-VIII; претходно спо-
менатиот предмет Sejdovic, став 119; и Aleksanyan v. Russia, број 46468/06, 
став 238, од 22 декември 2008 година).
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148. Сепак, во исклучителни случаи со цел да ѝ се помогне на државата да 
ги исполни своите обврски согласно со член 46, Судот ќе се обиде да го 
посочи видот на мерката, која би можела да биде преземена, со цел да 
се разреши претходно утврдената ситуација (погледнете ја, на пример, 
пресудата во предметот Broniowski v. Poland [GC], број 31443/96, став 194, 
ECHR 2004-V). Во други исклучителни случаи, каде самата природа на ут-
врдениот прекршок е таква што не остава вистински избор во однос на 
мерките кои би можеле истиот да го исправат, Судот може да одлучи да на-
ложи само една таква мерка (погледнете ги пресудите во претходно посо-
чениот предмет Aleksanyan, став 239 и Abbasov v. Azerbaijan, број 24271/05, 
став 37, од 17 јануари 2008 година).

149. Во конкретниот случај, Судот смета дека нема потреба да посочува оп-
шти мерки, кои би требало да се усвојат на национално ниво, за потребите 
на извршување на донесената пресуда.

150. Што се однесува до индивидуалните мерки, Судот смета дека во бројни 
случаи во кои тој има утврдено кршење на член 6 од Конвенцијата, затоа 
што на апликантот не му било судено од страна на независен и непри-
страсен трибунал (меѓу другите, погледнете ги и пресудите во предмети-
те Gençel v. Turkey, број 53431/99, став 27 од 23 октомври 2003 година и 
Tahir Duran v. Turkey, број 40997/98, став 23, од 29 јануари 2004 година), 
или поради непочитувањето на правото за учество во судскиот процес 
(погледнете ги пресудите во предметите Somogyi v. Italy, број 67972/01, 
став 86, ECHR 2004-IV и Р.Р. против Италија (R.R. v. Italy), број 42191/02, 
став 76, од 9 јуни 2005 година) или правото за испитување на сведоците 
на Обвинителството (погледнете ја пресудата во предметот Bracci v. Italy), 
број 36822/02, став 75, од 13 октомври 2005 година) преку пресудите на 
советите, Судот има посочено дека генерално, најсоодветниот правен лек 
би бил на апликантот да му се даде можност за повторно судење без ни-
какво одлагање, доколку тој или таа го бара истото. Големиот судски совет 
го има дадено своето одобрување за таквиот општ пристап, следен во по-
горе цитираните случаи (погледнете ги пресудите во предметите Öcalan v. 
Turkey [GC], број 46221/99, став 210, ECHR 2005-IV, како и претходно спо-
менатиот Sejdovic, ставови 126-127).

151. И покрај тоа, целта на индивидуалните мерки треба да биде апликан-
тот во најголема можна мерка да се стави во позиција во која тој би се на-
шол, доколку барањата и условите од Конвенцијата не биле занемарени 
(погледнете ја пресудата во предметот Piersack v. Belgium (член 50), од 26 
октомври 1984 година, став 12, серија A број 85). Секоја пресуда со која 
Судот утврдил одреден прекршок, наметнува законска обврска за самата 
држава, според член 46 од Конвенцијата, за прекин на утврденото кршење 
и надоместување на штетите од предизвиканите последици, на начин на 
кој колку што тоа е можно ќе значи враќање на работите во претходната 
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состојба, како што тоа било пред прекршувањето (погледнете ги пресу-
дите во предметите Menteş and Others v. Turkey (праведна сатисфакција), 
од 24 јули 1998 година, став 24, Извештаи 1998-IV; претходно посочениот 
Scozzari and Giunta, став 249; Maestri v. Italy [GC], број 39748/98, став 47, ECHR 
2004-I; и  Assanidze v. Georgia [GC], број 71503/01, став 198, ECHR 2004-II).

152. Државата го задржува дискреционото право во однос на начинот на 
извршување на пресудата, под услов да ја исполни основната обврска 
според Конвенцијата, односно да ги обезбеди правата и слободите 
гарантирани со истата (погледнете ја пресудата во претходно 
споменатиот предмет Assanidze, став 202). Истовремено, со ратификација 
на Конвенцијата, државите-потписнички преземаат обврска да се уверат 
дека нивната домашна легислатива е компатибилна со неа, па затоа 
тужената држава мора да ги отстрани сите пречки во домашниот правен 
систем, кои би можеле да ја спречат корекцијата на состојбата во која се 
нашол апликантот (погледнете ги пресудите во претходно споменатите 
предмети Maestri, став 47 и Assanidze, став 198).

153. Во конкретниот случај, Судот утврди дека ретроактивната примена 
на одредбите од Законодавниот декрет број 341 од 2000 на штета на 
апликантот значи кршење на правата, загарантирани со членовите 6 и 
7 од Конвенцијата. Особено што по судскиот процес, за кој Судот утврди 
дека бил неправичен (погледнете го став 145), апликантот добил потешка 
казна (доживотна казна затвор) од максималната казна со која се соочувал 
во времето, кога побарал и му било овозможено да му се суди по скратена 
постапка (затворска казна од триесет години).

154. Земајќи ги предвид специфичните околности на случајот и итната 
потреба да престане кршењето на членовите 6 и 7 од Конвенцијата, Судот 
смета дека тужената држава е одговорна да обезбеди доживотната казна 
затвор за апликантот да биде заменета со казна која ќе биде во согласност 
со начелата дефинирани во оваа пресуда, односно затворска казна која 
нема да биде подолга од триесет години.

Б.  Член 41 од Конвенцијата

155.  Во член 41 е наведено следново:

 „Доколку Судот утврди дека постои кршење на Конвенцијата или нејзините 
Протоколи и доколку домашното право на Високата страна потписничка 
овозможува само делумна корекција на состојбите и обештетување, 
тогаш Судот, доколку за тоа има потреба, ќе додели и финансиска отштета 
за оштетениот.°

1.  Штета

156. Апликантот барал 250 000 евра како надоместок за нематеријална штета. 
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Тој навел дека во конкретниот случај неговата казна од триесет години 
затвор била заменета со доживотна казна затвор, што претставувало 
„смртна казна од морален аспект„ и било сторено и покрај тоа што тој бил 
сериозно болен.

157. Обвинителството не доставило свои аргументи во однос на ова барање.

158. Мислење на Судот е дека воопшто не е спорно дека апликантот претрпел 
нематеријална штета. Просудувајќи на непристрасна основа, како што е 
предвидено во член 41 од Конвенцијата, Судот одлучи да му додели 10 000 
евра, како отштета по основ на ова барање.

2.  Трошоци

159. Врз основа на спецификацијата на трошоци, изготвена од страна на 
неговиот адвокат, апликантот бара надоместок на трошоци во износ од 
15 623,50 евра, за направените трошоци и издатоци во текот на судската 
постапка.

160. Обвинителството не доставило свои аргументи во однос на ова барање.

161. Согласно со веќе воспоставената судска пракса на Судот, определена сума 
може да биде доделена по основ на трошоците и издатоците направени од 
апликантот, само доколку истите се реални и биле неопходни и доколку 
се работи за разумна сума (погледнете ја пресудата во предметот Belziuk 
v. Poland, од 25 март 1998 година, став 49, Извештаи на пресуди и одлуки 
1998-II).

162. Судот смета дека бараниот износ по основ на трошоци и издатоци за суд-
ската постапка е прекумерен и одлучи на апликантот да му додели надо-
месток од 10 000 евра, по основ на ова барање.

3.  Затезна камата

163. Судот смета дека применливата камата во овој случај треба да се заснова 
врз стандардната стапка за задолжување на Европската централна банка, 
зголемена за три процентуални поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Едногласно одлучи дека има надлежност да постапува по предметот 
доставен до него и од гледна точка на член 6 од Конвенцијата;

2. Едногласно ги отфрла наводите на Обвинителството за неисцрпеност 
на домашните правни лекови, врз основа на фактот што апликантот не 
поднел жалба до националните судови, согласно со член 7 од Конвенцијата;
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3. Одлучи, со единаесет гласа за и шест против дека во конкретниов случај е 
прекршен член 7 од Конвенцијата;

4. Едногласно, заедно со основаноста на жалбата реши да го разгледува и 
приговорот на Обвинителството за неисцрпеност на домашните правни 
лекови, врз основа на фактот дека апликантот не ја искористил можноста 
да го повлече своето барање за судење по скратена постапка и истиот го 
одби;

5. Едногласно одлучи дека во конкретниов случај е прекршен член 6 од 
Конвенцијата;

6. Одлучи

(а) едногласно дека тужената држава е должна да обезбеди доживотната 
казна затвор одредена за апликантот да биде заменета со казна која ќе биде 
во  согласност со начелата дефинирани во оваа пресуда (погледнете го 
став 154 погоре во текстот);

(б) со шеснаесет гласа за и еден против, во рок од три месеци, државата да 
му  исплати на апликантот износ од 10 000 евра (десет илјади евра), 
зголемен за кој било данок кој би бил применлив, по основ на надоместок 
за претрпена нематеријална штета;

(в) едногласно, во рок од три месеци, државата да му исплати на апликантот 
износ од 10 000 евра (десет илјади евра), зголемен за кој било данок кој би 
бил применлив, по основ на надоместок за направените судски трошоци и 
издатоци;

(г) едногласно дека по истекот на гореспоменатите три месеци, па до 
моментот на  исплата, ќе се пресметува редовна затезна камата 
на горенаведените износи, по стапка еднаква на стандардната стапка 
за задолжување на Европската централна банка, зголемена за три 
процентуални поени;

7. Едногласно го одби остатокот од жалбата на апликантот, во однос на 
правична сатисфакција.

 Пресудата е изработена на англиски и на француски јазик, а изреката 
на пресудата е дадена на 17 септември 2009 година, на јавна седница во 
Зградата на човековите права во Стразбур.

 Jean-Paul Costa,                                                                                      Michael O’Boyle,
 претседател                                                                                        заменик-секретар
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14. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

MASLOV  ПРОТИВ АВСТРИЈА

(Апликација бр. 1638/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 23 јуни 2008 година

Во случајот Maslov против Австрија,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во 
состав:

  г. Jean-Paul Costa, претседател,
 г. Nicolas Bratza,
 г. Peer Lorenzen,
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г. Josep Casadevall,
 г. Ireneu Cabral Barreto,
 г. Karel Jungwiert,
 г-ѓа Elisabeth Steiner,
 г-ѓа Alvina Gyulumyan,
 г-ѓа Ineta Ziemele,
 г-ѓа Isabelle Berro-Lefèvre,
 г. Päivi Hirvelä,
 г. Giorgio Malinverni,
 г. András Sajó,

  г-ѓа Мирјана Лазарова Трајковска,
 г-ѓа Ledi Bianku,
 г-ѓа Nona Tsotsoria, судии,
 и г. Vincent Berger, секретар,

Заседавајќи на нејавна седница на 6 февруари и на 28 мај 2008 година,

Ја донесе следнава пресуда, усвоена на последно споменатиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Случајот е започнат со жалба (бр. 1638/03) против Република Австрија, 
поднесена до Судот во согласност со член 34 од Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основните слободи („Конвенција“) од страна на бу-
гарски државјанин, г. Juri Maslov („апликант“), на 20 декември 2002 година.

2. Апликантот беше застапуван од страна на г. M. Deuretsbacher, адвокат од Ви-
ена. Австриската влада („Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, 
амбасадорот F. Trauttmansdorff, раководител на Секторот за меѓународно 
право во Федералното министерство за надворешни работи.

3. Апликантот тврдел, особено, дека налогот за неговата забрана за влез во 
Австрија и неговото протерување во Бугарија го повредиле неговото пра-
во во врска со почитување на приватниот и семејниот живот.

4. Апликацијата му беше доделена на Првиот оддел од Судот (правило 52, став 
1, од Деловникот на Судот). На 2 јуни 2005 година, таа беше прогласена за 
делумно допуштена од Советот на тој Оддел, составен од следниве судии:  
г. Christos Rozakis, г-ѓа Snejana Botoucharova, г. Anatoli Kovler, г-ѓа Elisabeth 
Steiner, г. Khanlar Hajiyev, г. Dean Spielmann, г. Sverre Erik Jebens и г. Søren 
Nielsen, секретар на Одделот. На 22 март 2007 година, Советот на тој Од-
дел, составен од следниве судии: г. Christos Rozakis, г. Loukis Loucaides, г-ѓа 
Nina Vajić, г-ѓа Elisabeth Steiner, г. Khanlar Hajiyev, г. Dean Spielmann, г. Sverre 
Erik Jebens, заедно со Søren Nielsen, секретар на Одделот, донесе пресуда во 
која одлучи, со четири наспроти три гласа, дека имало повреда на член 8 
од Конвенцијата и дека тужената Влада треба да му плати 5 759,96 евра  на 
апликантот во врска со трошоците во постапката пред Судот.

5. На 24 септември 2007 година, во согласност со барањето на тужената Вла-
да, советот на Големиот судски совет одлучил да го проследи случајот до 
Големиот судски совет во согласност со член 43 од Конвенцијата.

6. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одредби-
те од член 27, ставовите 2 и 3, од Конвенцијата  и правило 24 од Деловни-
кот на Судот.

7. И апликантот и владата доставија поднесок. Бугарската влада не го иско-
ристи своето право на интервенција (член 36, став 1, од Конвенцијата).

8. Беше одржана јавна расправа во зградата на Судот, Стразбур, на 6 февруари 
2008 година (правило 59, став 3).
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Пред Судот се појавија:

(а) за Владата

г. F. T , Владин агент,

г-ѓа  B. O , советник,

г. C. S ,  советник;

(б) за апликантот

г. M. D , адвокат.

 На Судот му се обратија г. Deuretsbacher и г.  Trauttmansdorff, и тој ги сослу-
ша нивните одговори на прашањата поставени од повеќе судии.

9. Последователно, András Sajó, заменик-судија, го замени Riza Türmen, кој 
не можеше да учествува во понатамошното разгледување на случајот 
(правило 24, став 1).

ФАКТИ

I ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

10. Апликантот е роден во октомври 1984 година и во моментов живее во 
Бугарија.

11. Во ноември 1990 година, на шестгодишна возраст, апликантот закон-
ски влегол во Австрија заедно со своите родители и двајцата браќа/
сестри. Следствено, тој законски бил жител на Австрија.  Неговите ро-
дители законски се вработиле и, во меѓувреме, се здобиле со австриско 
државјанство. Апликантот одел на училиште во Австрија.

12. На крајот на 1998 година против апликантот била поведена кривична по-
стапка. Тој бил осомничен, inter alia, за провалување во автомобили, про-
давници и автомати за цигари и пијалаци; крадење празни шишиња од 
складиште; принудување друго момче да украде 1 000 австриски шилин-
зи од неговата почината мајка; буткање, тепање и правење модринки на 
тоа момче; и за користење моторно возило без одобрување на сопствени-
кот на возилото.

13. На 8 март 1999 година на апликантот му е доделена дозвола за постојан 
престој. 

14. На 7 септември 1999 година судот за малолетници во Виена го осудил 
апликантот за дваесет и две кривични дела по основ на тешка организи-
рана кражба и обид за тешка организирана кражба; организирање банда; 
изнуда; напад; и неовластено користење возило, извршени помеѓу ноем-
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ври 1998 година и јуни 1999 година. Тој беше осуден на осумнаесет месеци 
затвор, од кои тринаесет месеци беше условно пуштен на слобода. Соста-
вен дел на казната бил и налог за терапија за одвикнување од зависност 
од дрога.

15. На 11 февруари 2000 година апликантот беше уапсен и беше отворена 
дополнителна кривична постапка против него во врска со низа кражби 
извршени помеѓу јуни 1999 година и јануари 2000 година. Апликантот и 
неговите соучесници беа осомничени за провалување во продавници или 
ресторани, каде украле готовина и стока. На 11 февруари 2000 година Су-
дот за малолетници во Виена му определил мерка притвор.

16. На 25 мај 2000 година, Судот за малолетници во Виена го осуди апликан-
тот за единаесет кривични дела по основ на тешка кражба и обид за тешка 
кражба и го осуди на петнаесет месеци затвор. При утврдување на казната, 
судот го посочил признанието на апликантот како олеснителна околност, 
а бројот на извршените кривични дела и брзото враќање на кривични 
дела по последната пресуда како тешки околности. Тој, исто така, конста-
тирал дека апликантот, иако сè уште живее со своите родители, целосно 
го избегнал нивното образовно влијание, постојано бил отсутен од дома 
и го напуштил училиштето. Судот, исто така, констатирал дека апликан-
тот не постапил во согласност со налогот за терапија за одвикнување од 
зависност од дрога. Последователно на тоа, прекинот на затворската каз-
на воведена со пресудата од 7 септември 1999 година беше поништен. По 
донесувањето на пресудата на Судот за малолетници во Виена, апликан-
тот ја отслужил затворската казна.

17. На 3 јануари 2001 година Федералната полиција во Виена, повикувајќи се 
на член 36(1) и 2(1) од Законот за странци од 1997 година, издала налог за 
десетгодишно протерување на апликантот. Имајќи ги предвид пресудите 
за апликантот, полицијата утврдила дека е спротивно на јавниот интерес 
да му се дозволи повеќе да престојува во Австрија. Имајќи предвид дека 
апликантот се вратил на кривични дела по неговата прва пресуда, јавниот 
интерес за заштита на јавен ред и спречување кривични дела надвладеал 
над интересот на апликантот да престојува во Австрија.

18. Апликантот, со помош на адвокатот, поднел жалба. Тој тврдел дека на-
логот за забрана за влез ги повредил неговите права според член 8 од 
Конвенцијата, бидејќи тој бил малолетник кога се преселил во Австрија 
на шестгодишна возраст, целото негово семејство живеело во Австрија и 
немал роднини во Бугарија. Тој, исто така, се повикал на член 38(1)(4) од 
Законот за странци од 1997 година, во согласност со кој налог за забрана 
за влез не може да се издаде против странец кој законски престојува во 
Австрија од рана возраст.

19. Со одлука од 19 јули 2001 година Управата за јавна безбедност на Виена 
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ја отфрлила жалбата. Таа го потврдила налогот на Федералната полиција 
во Виена.

20. На 17 август 2001 година апликантот поднел претставки и до Управниот 
суд и до Уставниот суд. Тој нагласил дека дошол во Австрија на шестгодиш-
на возраст, одел на училиште во Австрија и не знаел бугарски јазик. Немал 
роднини ниту други општествени контакти во Бугарија. Тој, исто така, го 
нагласил фактот дека сè уште бил малолетен.

21. На 18 септември 2001 година Управниот суд ја отфрлил претставката и 
утврдил дека налогот за забрана за влез бил оправдан во согласност со 
член 8, став 2, од Конвенцијата. Тој напоменал дека апликантот дошол 
во Австрија на шестгодишна возраст, додека - во согласност со својата 
постојана судска пракса – член 38(1)(4) од Законот за странци од 1997 го-
дина забранувал налог за протерување единствено во врска со странци 
кои се законски жители од тригодишна возраст или помали. Земајќи ја 
предвид сериозноста и бројот на престапите извршени од страна на апли-
кантот, фактот дека по првата пресуда бргу следела втората пресуда и се-
риозноста на изречените казни, тој утврдил дека налогот за забрана за 
влез не претставувал несразмерно мешање во правата на апликантот спо-
ред член 8, и покрај неговиот долг престој и семејните врски во Австрија.

22. Со одлука од 19 септември 2001 година, Уставниот суд ги укинал ефектите 
од налогот за забрана за влез во очекување на неговата одлука.

23. Апликантот бил пуштен од затвор на 24 мај 2002 година, но не ја искори-
стил придобивката од ослободувањето порано. Според информациите да-
дени од адвокатот на рочиштето, апликантот завршил училиште за време 
на престојот во затвор и му помогнал на татко му во неговиот бизнис со 
транспорт по неговото ослободување.

24. На 25 ноември 2002 година Уставниот суд одбил да ја разгледа претстав-
ката на апликантот бидејќи немало изгледи за успех.

25. Во декември 2002 година имало бројни неуспешни обиди за доставување 
налог до апликантот да ја напушти Австрија.

26. На 18 август 2003 година Федералната полиција во Виена издала нов на-
лог со кој се барало апликантот да ја напушти Австрија.

27. На 14 октомври 2003 година налогот му бил доставен на апликантот на 
адресата на неговите родители и, последователно, Федералната полиција 
во Виена наредила негов притвор, со цел негово протерување. Тој беше 
уапсен на 27 ноември 2003 година.

28. На 22 декември 2003 апликантот беше депортиран во Софија. Според ин-
формациите дадени од адвокатот на рочиштето, апликантот не извршил 
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никакви други престапи во Бугарија и се вработил таму.

29. На рочиштето, владата го известила Судот дека налогот за забрана за влез 
ќе истече на 3 јануари 2011 година, односно десет години по неговото 
издавање (види став 17).

II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

А. Закон за странци

30. Во конкретното време во сила беше Законот за странци од 1997 година.  
Членовите од 36 до 38, во одредбите кои се релевантни, гласат како што 
следува:

Член 36

„(1) Налог за забрана за влез може да се издаде против странец, ако може 
оправдано да биде претпоставено, врз основа на конкретни факти, дека 
неговиот престој

1.го загрозува јавниот мир, ред и безбедност или

2.е спротивен на други јавни интереси наведени во член 8, став 2, од Европ-
ската конвенција за човекови права.

(2)  Под постоење конкретни факти во рамките на значењето на став 1 се под-
разбира, особено ако странец

1.е осуден од домашен суд на непрекината казна затвор повеќе од три месеци; 
на казна затвор делумно прекината со условно пуштање на слобода; или 
на казна затвор за период подолг од шест месеци со условно пуштање на 
слобода; или е осуден со конечна пресуда повеќе од еднаш за истата опас-
на намера да изврши кривично дело.“

Член 37

„(1) Ако постои мешање во приватниот или семејниот живот на странецот во 
случај на . . . налог за забрана за влез, таквото лишење од правото на престој 
е дозволиво единствено ако е потребно во итни случаи за остварување на 
една од целите утврдени во член 8, став 2, од Европската конвенција за 
човекови права.

(2)  . . .налог за забрана за влез во никој случај не се издава ако неговите ефек-
ти врз странецот и врз состојбата на неговото семејство преовладуваат 
над негативните последици од непреземање таква мерка. При мерење на 
горенаведените факти, особено треба да се имаат предвид следниве окол-
ности:
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1.периодот на престој и степенот до кој странецот или членови на неговото 
семејство се интегрирани;

2.цврстината на семејните или други врски.“

Член 38

„(1) Налог за забрана за влез не се издава ако

...

4. странецот порасне во земјата-домаќин од рано детство и е законски насе-
лен таму многу години.“

31. Управниот суд одлучи дека единствено странци кои пораснале во Австрија 
од тригодишна возраст или помали се смета дека пораснале таму „од 
рано детство“ во рамките на значењето на член 38(1) (4) од Законот за 
странци (види, на пример, одлука од 17 септември 2001, бр. 96/18/0150; 
пресуда од 2 март 1999, бр. 98/18/0244; пресуда од 21 септември 2000, бр. 
2000/18/0135).

Б. Граѓански законик

32.   Член 21 (2) од Граѓанскиот законик пропишува:

„Малолетници се лица кои сè уште не навршиле осумнаесет години од 
нивниот живот. ...”

Оваа верзија на член 21 од Граѓанскиот законик стапила на сила на 1 јули 
2001 година. Пред тој датум возраста за полнолетство била шеснаесет 
години.

III РЕЛЕВАНТНИ МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

А. Инструменти на Советот на Европа

33. Следниве две препораки на Комитетот на министри на Советот на Европа 
се од особен интерес во контекст на конкретниот случај:

34. Првата е Препорака Rec(2000)15 на Комитетот на министри која се одне-
сува на безбедноста на лица што се мигранти на долг рок, која пропишува, 
inter alia:

„4. Во врска со заштитата од протерување

A. Во секоја одлука за протерување на лице кое е мигрант на долг рок треба 
да се земат предвид, со соодветно почитување на принципот на пропор-
ционалност и во контекст на постојаната судска пракса на Европскиот суд 
за човекови права, следниве критериуми: 
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- личното однесување на мигрантот;

- времетраењето на престојот;

- последиците и за мигрантот и за неговото или нејзиното семејство;

- постојните врски на мигрантот и неговото или нејзиното семејство со не-
говата или нејзината земја на потекло.

Б. При примена на принципот на пропорционалност, како што е наведено во 
став 4.a, земјите-членки треба соодветно да ја земат предвид должината 
или видот на престојот во врска со сериозноста на кривичното дело из-
вршено од лице кое е мигрант на долг рок. Поконкретно, земјите-членки 
може да предвидат лице кое е мигрант на долг рок да не може да се про-
тера:

- по пет години престој, освен во случај да е осудено за кривично дело на каз-
на затвор повеќе од две години, без условно пуштање на слобода;

– по пет години престој, освен во случај да е осудено за кривично дело на не-
прекината казна затвор во траење од повеќе од пет години.

По дваесет години престој, лице кое е мигрант на долг рок не може повеќе да 
се протерува.

В. Лица кои се мигранти на долг рок родени на територија на земјата-членка 
или прифатени во земјата-членка пред да наполнат десет години, кои се 
законски и вообичаени жители, не може да се протераат штом ќе напол-
нат осумнаесет години.

Лица кои се мигранти на долг рок, а кои се малолетни, во принцип не може 
да се протераат.

Г. Во секој случај, секоја земја-членка треба да има опција да предвиди во сво-
ето внатрешно право дека лице кое е мигрант на долг рок може да биде 
протерано ако тој или таа претставува сериозна закана за националната 
безбедност или за јавната безбедност.“

35. Втората препорака е Препорака Rec (2002)4 на Комитетот на министри 
за законски статус на лица прифатени за повторно соединување со 
семејството, која пропишува дека кога се разгледува повлекување или 
одбивање да се обнови дозвола за престој, или протерување на член на 
семејство:

„... земјите-членки треба соодветно да ги земат предвид критериумите, 
како што се местото на раѓање на лицето, неговата возраст кога влегло 
на територијата, должината на неговиот престој, неговите семејни 
односи, постоењето семејни врски во земјата на потекло и цврстината на 
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општествените и културните врски со земјата на потекло. Посебно вни-
мание треба да се посвети на најдобрите интереси и добростостојбата на 
децата.“

Б. Инструменти на Обединетите нации

36. Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации од 20 ноември 
1989 година, на која Австрија е членка, пропишува: 

Член 1

„За целите на оваа Конвенција, „дете“ е секое човечко суштество кое не 
навршило осумнаесет години од животот, доколку, врз основа на закон кој 
се однесува на детето, полнолетството не се стекнува порано.“

Член 3

„1. Во сите активности кои се однесуваат на децата, од примарно значење 
се најдобрите интереси на детето без разлика дали ги спроведуваат 
јавните или приватните институции за социјална заштита, судовите, 
административните органи или законодавните тела.“

Член 40

„1. Државите-членки го признаваат правото на секое дете за кое се тврди, 
или е обвинето или е утврдено дека го прекршило кривичниот закон, 
со него да се постапува на начин кој е во согласност со поттикнувањето 
на неговото чувство за достоинство и вредност, што го јакне неговото 
почитување на човековите права и основните слободи на други, при што 
се земаат предвид возраста на детето и желбата да се подобри неговата 
реинтеграција и конструктивна улога во општеството.“

37. Комитетот за правата на детето, во своите завршни забелешки во вториот 
периодичен извештај за Австрија (види CRC/C/15/Add. 251, 31 март 2005, 
ставови 53 и 54), изрази загриженост за растечкиот број лица кои не навр-
шиле 18 години, а се во притвор, мерка која несразмерно влијае врз оние 
со странско потекло, и препорача во врска со член 40 од Конвенцијата 
за правата на детето дека треба да се преземат соодветни мерки за 
поттикнување на подобрувањето и социјалната интеграција на децата 
вклучени во системот за малолетничка правда.

38. Во својот Општ коментар бр. 10 (2007) за Правата на децата во малолет-
ничката правда (види CRC/C/GC/10, 25 април 2007, став 71), Комитетот за 
правата на детето нагласи во врска со мерките во областа на малолетнич-
ка правда:
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 „Комитетот сака да нагласи дека реакцијата на престап треба секогаш да 
биде сразмерна не само на околностите и сериозноста на престапот, туку 
и на возраста, помалата вина, околностите и потребите на детето, како и 
различните и конкретни долгорочни потреби на општеството. Строго каз-
нен пристап не е во согласност со водечките принципи за малолетничка 
правда од член 40 (1) од КПД ...  Во случаи на тешки престапи извршени од 
деца, може да се земат предвид мерки сразмерни на околностите на сто-
рителот и на сериозноста на престапот, вклучувајќи ги и согледувањата 
за потребата за јавна безбедност и санкции. Во случајот на децата, во так-
вите согледувања мора секогаш да преовладува потребата за заштита на 
добросостојбата и најдобрите интереси на детето и подобрувањето на не-
говата/нејзината реинтеграција.“

В. Право и пракса на Европската унија 

39. Имајќи го предвид членството на Австрија во Европската унија (од 1 
јануари 1995 година) и на Бугарија (од 1 јануари 2007 година), следниве 
две директиви треба да посочат меѓу оние кои се однесуваат на прашања 
поврзани со миграција, вклучувајќи ги и условите за протерување на 
државјани на друга земја-членка или државјани на трети земји.

40. Првата директива е Директива 2003/109/ЕЗ од 25 ноември 2003 година, 
за статусот на државјани на трети земји кои имаат долгорочно живеалиш-
те. Таа пропишува:

Член 12

„Заштита од протерување

1.   Земјите-членки може да донесат одлука да протераат жител кој има дол-
горочно живеалиште единствено кога тој/таа претставува фактичка и до-
волно сериозна закана за јавниот ред или за јавната безбедност.

2. Одлуката од став 1 не се заснова на економски причини.

3. Пред да донесат одлука за протерување на жител кој има долгорочно живе-
алиште, земјите-членки ги земаат предвид следниве фактори:

(а) времетраењето на престојот на нивна територија;

(б) возраста на односното лице;

(в) последиците за односното лице и членовите на семејството;

(г) врските со земјата на престој или непостоењето врски со земјата на по-
текло.

...”
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41. Втората директива е Директива 2004/38/ЕЗ на Европскиот парламент и 
на Советот од 29 април 2004 година за правото на граѓаните на Европската 
унија и на членовите на нивните семејства да се движат и да престојуваат 
слободно на територијата на земјите-членки. Таа пропишува:

Член 27

„Општи принципи

1. Според одредбите од овој член, земјите-членки може да ја ограничат слобо-
дата на движење и престој на граѓани на Унијата и на членови на нивните 
семејства, без оглед на државјанство, врз основа на јавен ред, јавна без-
бедност или јавно здравство. Нема да се врши повикување на овие основи 
поради економски цели.

2. Мерките преземени врз основа на јавен ред или јавна безбедност се усогла-
суваат со принципот на пропорционалност и се засноваат исклучиво на 
личното однесување на односниот поединец. Претходни пресуди за кри-
вично дело самите по себе не претставуваат основи за преземање такви 
мерки.

Личното однесување на односниот поединец мора да претставува вистинска, 
постојна и доволно сериозна закана која влијае врз еден од основните ин-
тереси на општеството. Нема да се прифаќаат оправдувања кои се изоли-
рани од поединостите на случајот или кои се засноваат на согледувања за 
генерална заштита.

...”

Член 28

„Заштита од протерување

1. Пред да донесе одлука за протерување врз основа на јавен ред или јавна без-
бедност, земја-членка домаќин ги зема предвид согледувањата, како што 
се колку долго односниот поединец престојувал на нејзината територија, 
неговата/нејзината возраст, здравствената состојба, семејството и еко-
номската состојба, општествената и културната интеграција во земјата-
членка домаќин и степенот на неговите/нејзините врски со земјата на 
потекло.

2. Земјата-членка домаќин не може да донесе одлука за протерување про-
тив граѓани на Унијата или членови на неговото семејство, без оглед 
на државјанство, кои имаат право на постојан престој на нејзината 
територија, освен врз основа на сериозна закана за јавниот ред или јавната 
безбедност.
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3. Одлука за протерување не може да се донесе против граѓани на Унијата, ос-
вен ако одлуката се заснова на основните потреби поврзани со јавна без-
бедност, како што е дефинирано од земјите-членки, доколку тие:

(а) престојувале во земјата-членка домаќин во текот на претходните 10 го-
дини; или

(б) се малолетни, освен ако протерувањето е потребно поради најдобрите 
интереси на детето, како што е предвидено во Конвенцијата за правата на 
детето на Обединетите нации од 20 ноември 1989 година.“

42. Судската пракса на Судот на правдата на Европските заедници (ЕСП) 
покажува дека мерките на неприфаќање или протерување треба да се 
потпираат на личното однесување на односното лице и на процена дали 
односното лице претставува вистинска, постојна и доволно сериозна 
закана за јавниот ред, јавната безбедност или јавното здравство.

43. Во својата пресуда во случајот Orfanopoulos v. Land Baden-Württemberg 
and Oliveri v. Land Baden-Württemberg од 29 април 2004 година (предмети 
C-482/01 и C-493/01, во делот на постапка, точки 3-5), ЕСП наведе:

„3. Со член 3 од Директива 64/221 се забранува национална пракса со помош на 
која националните судови може да не ги земат предвид, при разгледување 
на законитоста на протерувањето на државјанин на друга земја-членка, 
фактичките сознанија кои настанале по конечната одлука на надлежните 
органи, а кои може да посочат на прекин или на значително намалување 
на постојната закана која ја претставува однесувањето на односното лице 
за условите за јавен ред. До тоа доаѓа, пред сè, ако е изминат подолг период 
помеѓу датумот на налогот за протерување и датумот на преиспитување 
на таа одлука од страна на надлежниот суд.

4. Со член 39 ЕЗ и член 3 од Директива 64/221 се забрануваат закони и наци-
онални пракси со помош на кои на државјанин на друга земја-членка, на 
кој му е изречена конкретна казна за конкретни престапи, му е наредено 
да биде протеран, и покрај земање предвид на согледувањата во врска со 
семејството, врз основа на претпоставка дека тоа лице мора да се протера, 
без соодветно да се земе предвид неговото лично однесување или опасно-
ста која тоа ја претставува за условите за јавен ред.

5. Со член 39 ЕЗ и Директива 64/221 не се забранува протерување на 
државјанин на друга земја-членка на кој му е изречена конкретна казна 
за конкретни престапи и кој, од една страна, претставува постојна зака-
на за условите за јавен ред, а од друга страна, престојува многу години во 
земјата-членка домаќин и може да се брани со семејните околности  про-
тив тоа протерување, под услов процената извршена на основа од случај 
до случај од страна на националните органи за тоа каде е правата рам-
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нотежа помеѓу легитимните интереси за кои станува збор да е извршена 
во согласност со општите принципи на правото на Заедницата и, особено, 
земајќи ги предвид основните права, како што се заштитата на семеен жи-
вот.“

44. Во својата пресуда во случајот Commission of the European Communities v. 
Spain од 31 јануари 2006 година (предмет C-503/03, оперативен дел, точка 
1), ЕСП наведе:

„... одбивајќи го влезот на територијата на земјите-членки на Договорот 
за постепено укинување на контроли на нивните заеднички граници, 
потпишан на 14 јуни 1985 година во Шенген, на г. Farid, и одбивајќи го 
издавањето виза за целите на влез на таа територија на г. Farid и г. Bouchair, 
државјани на трета земја кои се сопрузи на државјани на земја-членка, 
единствено врз основа на тоа дека тие биле лица кои се внесени во и за 
кои се постои предупредување во Шенгенскиот информациски систем за 
целите на одбивање на нивен влез, без прво да се провери дали присуството 
на тие лица претставува вистинска, постојна и доволно сериозна закана 
која влијае врз еден од основните интереси на општеството, Кралството 
Шпанија не ги исполни своите обврски според членовите од 1 до 3 од 
Директива 64/221 на Советот од 25 февруари 1964 година за координација 
на посебни мерки за движење на странски државјани, кои се оправдани 
врз основа на јавниот ред, јавната безбедност или јавното здравство.“

ПРАВО

I НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

45. Апликантот се жалел за налогот за забрана за влез во Австрија против 
него и за неговото последователно протерување во Бугарија. Тој се пови-
кува на член 8 од Конвенцијата кој, во членот кој е релевантен, пропишува:

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен 
живот, ...

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако 
тоа мешање е предвидено со закон и ако претставува мерка која е во ин-
терес на државната и јавната безбедност, економската благосостојба на 
земјата, заштитата на јавниот ред и спречувањето на кривични дела, за-
штитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и слободите на 
другите, во едно демократско општество.“

А. Пресуда на Советот

46. Советот посочи дека тој не оспорува оти постоело мешање во приватниот 
и семејниот живот на апликантот.



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА452

47. Тој прифатил дека оспорената мерка била врз основа на домашното право, 
имено член 36(1) од Законот за странци од 1997 година и дека не посто-
ело ништо произволно во одбивањето да се примени член 38(1)(4) од тој 
закон, кој, според постојната судска пракса на Управниот суд, забранува 
воведување налог за забрана за влез само во врска со странци кои биле за-
конски жители на Австрија од тригодишна возраст или помали. Понатаму, 
Советот посочил дека тој не оспорува оти мешањето било врз основа на 
легитимна цел, имено заштита на јавниот ред и спречување на кривични 
дела.

48. Упатувајќи на воспоставената судска пракса на Судот според член 8 за 
протерување странци осудени за кривични дела, вклучувајќи ја и послед-
ната пресуда на Големиот судски совет во случајот Üner v. the Netherlands 
([GC], бр. 46410/99, ставови 57-58, ECHR-2006-...), Советот посочи да се зе-
мат предвид релевантните критериуми, имено:

- природата и сериозноста на престапите извршени од страна на апликантот;

- должината на неговиот престој во земјата-домаќин;

- периодот кој поминал помеѓу извршувањето на престапите и оспорената 
мерка и однесувањето на апликантот во текот на тој период;

- цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата-
домаќин и одредишната земја.

49. При примена на тие критериуми во конкретниот случај, Советот го земал 
предвид фактот дека апликантот дошол во Австрија со своето семјество 
на шестгодишна возраст, зборувал германски јазик и го стекнал целото об-
разование во Австрија, дека престапите кои ги извршил, иако со одредена 
сериозност, повеќе биле типични примери на малолетничка деликвенција 
и, со еден исклучок, не вклучувале никакви акти на насилство и трговија 
со дрога. Покрај тоа, Советот му даде важност на периодот на добро 
однесување помеѓу пуштањето на апликантот од затвор во мај 2002 годи-
на и неговото депортирање во декември 2003 година, цврстината на него-
вите општествени, културни и семејни врски во Австрија и непостоењето 
врски со Бугарија, неговата земја на потекло. Во поглед на овие елементи, 
тој утврдил дека, и покрај неговото ограничено времетраење, налогот за 
десетгодишна забрана за влез бил несразмерн на легитимната цел која се 
стреми  да се оствари. Оттука, тој утврдил дека има повреда на член 8 од 
Конвенцијата.
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Б. Произнесувања на странките

1. Апликантот

50. Апликантот нагласил дека тој сè уште бил малолетен кога бил изречен 
налогот за забрана за влез и дека мерката, според тоа, прво и пред сè, 
влијаела врз неговиот „семеен живот“.

51. Апликантот се согласил со пресудата на Советот и посочил дека Советот 
со право му дал важност на фактот дека тој извршил престапи како мало-
летник и дека – со еден исклучок – тие биле лесни престапи. Понатаму, 
тој ги оспорил аргументите на владата дека престапите извршени од за-
висник од дрога, како што е кражба, требало, според нивната тежина, да се 
споредат со тргување со дрога. Исто така, тој се повикал на цврстината на 
неговите семејни врски, тврдејќи дека по неговото пуштање од затвор, тој 
живеел со своите родители и дека неговата мајка дури го придружувала 
во Бугарија кога бил протеран за да му помогне во текот на првите седми-
ци. Тој, исто така, го нагласил фактот дека целото образование го стекнал 
во Австрија, додавајќи дека откако го напуштил училиштето во времето 
кога ги извршил престапите, тој го завршил образованието за време на 
отслужување на затворската казна.

52. На крај, апликантот изјавил дека нема никакви семејни ниту општествени 
врски со Бугарија. Што се однесува до неговото познавање бугарски јазик, 
апликантот на рочиштето изјавил дека неговото семејство припаѓало на 
турското малцинство во Бугарија. Според тоа, тој не зборувал бугарски 
јазик.

2. Владата

53. Владата не оспори дека налогот за забрана за влез претставувал мешање 
во приватниот и семејниот живот на апликантот. Меѓутоа, таа посочила 
дека, иако апликантот бил малолетен кога се изрекол налогот за забра-
на за влез, тој ја достигнал возраста на која се стекнува полнолетство во 
текот на постапката. Таа додала дека врската помеѓу полнолетен човек 
и неговите родители не мора неопходно да се класификува како „семеен 
живот“.

54. Нејзините понатамошни согледувања се фокусирале на потребата од 
мешање. Таа тврдела дека во пресудата на Советот не било земено пред-
вид полето на слободна процена на државата, бидејќи, всушност, Судот не 
се ограничил на тоа да испита дали водечките принципи воспоставени 
со неговата судска пракса биле земени предвид, туку, со својата процена, 
само повторно ги оценил интересите на домашните власти. На тој начин, 
Судот постапил како апелационен суд или, како што понекогаш се вели, 
како суд од „четврта инстанција“.
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55. Владата го критикуваше недостигот на прецизност во судската пракса на 
Судот и тврдеше дека динамиката на судската пракса на Судот и разли-
ките во пристапот или нагласувањето различни Совети им отежнале на 
домашните власти да избегнат носење одлуки, со што бил повреден член 
8 од Конвенцијата.

56. Владата тврдеше дека пресудата на Советот не ги применила соодветно 
критериумите како што е утврдено во случајот Boultif v. Switzerland (бр. 
54273/00, став 48, ECHR 2001-IX) и Üner (споменат погоре, став 57). Таа 
изјавила дека престапите извршени од апликантот биле значително се-
риозни. Она за што стануваше збор беа престапи извршени од зависник 
од дрога, кои треба, според тежината, да се третираат како слични на пре-
стапи поврзани со дрога. Покрај тоа, казната беше особено тешка, имајќи 
предвид дека, во согласност со член 5(4) од Законот за судови за мало-
летници, максималната казна, која инаку би се изрекла, беше намалена 
за половина. Владата, исто така, ги нагласи ослабените семејни врски со 
тоа што апликантот го избегнал образовното влијание на неговите роди-
тели и, спротивно на Boultif и Üner (споменат погоре), сè уште немал ос-
новано свое семејство, ослабените општествените врски и отсуството на 
интеграција во тоа што апликантот го напуштил училиштето, не посету-
вал никакво стручно или професионално образование и никогаш не бил 
вработен во Австрија.

57. Владата претходно тврдела дека апликантот мора да има одредено 
познавање на бугарскиот јазик, бидејќи поминал шест години од својот 
живот во Бугарија. Меѓутоа, на рочиштето, таа не го оспори објаснувањето 
дадено од апликантот за тоа дека не зборува бугарски јазик (види став 52 
погоре).

58.   Покрај тоа, прашање на принцип кое го посочила владата беше дека пре-
судата на Советот им дала важност на фактите кои се појавиле по конеч-
ната национална одлука, имено, доброто однесување на апликантот по 
неговото пуштање од затвор во мај 2002 година до неговото депортирање 
во декември 2003 година.

59. Повикувајќи се на случајот Kaya v. Germany (бр. 31753/02, став 57, 28 јуни 
2007), владата тврдеше дека времето кога забраната за престој станала 
конечна во домашната постапка требало да се земе предвид како реле-
вантен момент, со тоа што Судот не требало да земе предвид ниту еден по-
доцнежен настан. Секое друго толкување, со кое се дозволува да се земат 
предвид околностите кои настанале по конечната национална одлука, би 
било спротивно на образложението кое лежи во основата на условот за 
исцрпување на домашните правни лекови од член 35, став 1, имено дека 
договорната држава била одговорна единствено за наводни повреди от-
како имала можност да ги поправи работите преку својот правен систем. 
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Всушност, домашното право давало можност за укинување на налогот за 
забрана за влез, или на барање на апликантот или од страна на властите 
по нивна иницијатива, ако повеќе не постоеле основните причини.

60. Владата посочила дека конкретниот случај бил невообичаен во тоа што во-
обичаено поминувал само краток временски период помеѓу датумот кога 
налогот за забрана за влез станал конечен и датумот на протерувањето. 
Значителното доцнење во случајот на апликантот било објаснето со фак-
тот дека властите чекале апликантот да стекне полнолетство пред да го 
протераат.

В. Оцена на Судот

1. Дали постоело попречување во правото на апликантот да се почитува не-
говиот приватен и семеен живот

61. Судот смета дека изрекувањето и извршувањето на налогот за забрана 
за влез против апликантот претставувало мешање во неговото право 
да се почитува неговиот „приватен и семеен живот“. Тој повторува дека 
прашањето дали апликантот имал семеен живот во рамките на значењето 
на член 8 мора да се утврди во контекст на ситуацијата кога налогот за за-
брана за влез станал конечен (види El Boujaïdi v. France, пресуда од 26 сеп-
тември 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, стр. 1990, став 33; 
Ezzouhdi v. France, бр. 47160/99, став 25, 13 февруари 2001; Yildiz v. Austria, 
бр. 37295/97, став 34, 31 октомври 2002; Mokrani v. France, бр. 52206/99, 
став 34, 15 јули 2003; и Kaya, споменат погоре, став 57).

62. Апликантот бил малолетен кога бил изречен налогот за забрана за влез. 
Тој стекнал полнолетство, односно наполнил 18 години, кога налогот за 
забрана за влез станал конечен во ноември 2002 година по одлуката на 
Уставниот суд, но тој сè уште живеел со своите родители. Во секој случај, 
Судот, во бројни случаи на млади полнолетни лица кои сè уште немале ос-
новано свое семејство, прифатил дека нивните односи со нивните роди-
тели и други членови на блиското семејство, исто така, претставувале „се-
меен живот“ (види Bouchelkia v. France, пресуда од 29 јануари 1997, Reports 
1997-I, стр. 63, став 41; El Boujaïdi, споменат погоре, став 33; и Ezzouhdi, спо-
менат погоре, став 26).

63. Понатаму, Судот напоменува дека не сите населени мигранти, без раз-
лика колку долго престојуваат во земјата од која треба да се протераат, 
неопходно уживаат „семеен живот“ таму во рамките на значењето во 
член 8. Меѓутоа, бидејќи со член 8, исто така, се заштитува и правото на 
воспоставување и развивање односи со други човечки суштества и над-
ворешниот свет и понекогаш може да ги вклучи и аспектите од опште-
ствениот идентитет на поединецот, мора да се прифати дека севкупноста 
на општествените врски помеѓу населени мигранти и заедницата во која 
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тие живеат претставува дел од концептот за „приватен живот“ во рамките 
на значењето на член 8. Без разлика дали постои или не „семеен живот“, 
протерувањето на населен мигрант, според тоа, претставува мешање во 
неговото или нејзиното право да се почитува приватниот живот.  Ќе за-
виси од околностите на конкретниот случај дали е соодветно Судот да се 
фокусира на аспектите од „семејниот живот“ наместо на оние од „приват-
ниот живот“ (види Üner, споменат погоре, став 59).

64. Соодветно на тоа, обжалените мерки се мешаа и во „приватниот живот“ на 
апликантот и во неговиот „семеен живот“.

65. Таквото мешање ќе биде спротивно на член 8 од Конвенцијата, освен ако 
не може да се оправда според став 2 од член 8 како „предвидено со закон“, 
при остварување на една или повеќе од легитимните цели наведени таму, 
и како „потребно во едно демократско општество“ за да се исполни одно-
сната цел или цели.

2.„Предвидено со закон“

66. Оспорената мерка била врз основа на домашното право, имено член 
36(1) од Законот за странци од 1997 година. Апликантот не останал при 
аргументот дека Управниот суд произволно одбил да го примени член 
38(1)(4) од тој закон. Големиот судски совет напоменува, како и Советот, 
дека, според постојната судска пракса на Управниот суд, член 38(1)(4) се 
применува единствено на странци кои пораснале во Австрија од триго-
дишна возраст или помали и се законски жители таму (види ставови 31 и 
47). Апликантот дошол во Австрија на возраст од шест години. Големиот 
судски совет не гледа причини да отстапи од наодот на Советот дека обжа-
леното мешање било „превидено со закон“.

3.Легитимна цел

67. Не е спорно дека мешањето послужило за легитимна цел, имено за 
„заштита на јавниот ред и спречување на кривични дела“.

4.„Потребно во едно демократско општество“

(а) Општи принципи

68. Главното прашање кое треба да се утврди е дали мешањето беше „потребно 
во едно демократско општество“. Основните принципи во врска со тоа се 
добро воспоставени во судската пракса на Судот и неодамна се резимира-
ни како што следува (види Üner, споменат погоре, ставови 54-55 и 57-58):

„54. Судот потврдува на почетокот дека држава има право, кога станува збор 
за прашање од меѓународно право и во зависност од нејзините обврски 
според договори, да го контролира влезот на странци на својата територија 
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и нивниот престој таму (види, меѓу многу други извори, Abdulaziz, Cabales 
and Balkandali v. the United Kingdom, пресуда од 28 мај 1985, серија A бр. 94, 
стр. 34, став 67, Boujlifa v. France, пресуда од 21 октомври 1997, Reports of 
Judgments and Decisions 1997-VI, стр. 2264, став 42). Конвенцијата не го га-
рантира правото на странец да влезе или да престојува во конкретна земја 
и, во остварување на својата задача за одржување јавен ред, договорни-
те држави имаат овластување да протераат странец осуден за кривични 
дела. Меѓутоа, нивните одлуки во оваа област мора, со оглед на тоа дека 
може да се мешаат во право заштитено според став 1 од член 8, да бидат 
предвидени со закон и потребни во едно демократско општество, одно-
сно оправдани со итни општествени потреби, сразмерни на легитимна-
та цел кон чие остварување се стреми (види Dalia v. France, пресуда од 19 
јануари 1998, Reports 1998-I, стр. 91, став 52; Mehemi v. France, пресуда од 
26 септември 1997, Reports 1997-VI, стр. 1971, став 34; Boultif v. Switzerland, 
споменат погоре, став 46; и Slivenko v. Latvia [GC], бр. 48321/99, ECHR 2003-
X, став 113).

55.Судот смета дека овие принципи се применуваат без разлика дали странец 
влегол во земјата-домаќин како возрасен човек или на рана возраст, или 
можеби и бил роден таму. Во таа смисла, Судот се повикува на Препорака 
1504 (2001) за непротерување на лица кои се имигранти на долг рок, во 
која Парламентарното собрание на Советот на Европа препорача Комите-
тот на министри да ги повика земјите-членки, inter alia, да гарантираат 
дека лица кои се мигранти на долг рок, а кои се родени или пораснале 
во земјата-домаќин, да не може да се протераат под ниту една околност 
(види став 37 погоре). Иако голем број договорни држави донесоа закони 
или усвоија правила на политики со цел лица кои се имигранти на долг 
рок, а кои се родени во тие држави или кои влегле таму во текот на раното 
детство, да не може да се протераат врз основа на нивното криминално 
досие (види став 39 погоре), такво апсолутно право да не може да се про-
тера лице, сепак, не може да произлезе од член 8 од Конвенцијата, форму-
лиран, како што е формулиран став 2 од таа одредба, на начин кој јасно 
дозволува исклучоци на општите права гарантирани во првиот став.

...

57.Оттука, дури и ако член 8 од Конвенцијата не содржи апсолутно право за 
која било категорија на странец да не биде протеран, судската пракса на 
Судот опсежно покажува дека постојат околности кога протерувањето на 
странец доведува до повреда на таа одредба (види, на пример, пресуди-
те во Moustaquim v. Belgium, Beldjoudi v. France и Boultif v. Switzerland, спо-
менат погоре; види исто Amrollahi v. Denmark, бр. 56811/00, 11 јули 2002; 
Yılmaz v. Germany, бр. 52853/99, 17 април 2003; и Keles v. Germany, 32231/02, 
27 октомври 2005). Во случајот на Boultif, Судот ги образложи релевант-
ните критериуми кои би ги применил за да процени дали мерката на 
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протерување била потребна во едно демократско општество и сразмер-
на на легитимната цел кон чие остварување се стреми. Овие критериуми, 
како што се наведни во став 40 од пресудата на Советот во конкретниот 
случај, се следниве:

– природата и сериозноста на престапот извршен од страна на апликантот;

– должината на престојот на апликантот во земјата од која тој или таа треба 
да се протера;

– периодот кој поминал откако е извршен престапот и однесувањето на апли-
кантот во текот на тој период;

- националностите на различните лица за кои станува збор;

- брачната состојба на апликантот, како што се времетраењето на бракот, и 
други фактори со кои се изразува ефективноста на семејниот живот на 
брачниот пар;

- далу сопругот/сопругата знаел/а за престапот во моментот кога тој или таа 
основале семејство;

- дали има деца во бракот, и ако има, нивната возраст; и

- сериозноста на потешкотиите со кои е веројатно сопругот/сопругата да се 
соочи во земјата во која апликантот треба да се протера.

58. Судот би сакал да објасни два критериуми кои може веќе да се имплицит-
ни на оние идентификувани во пресудата за Boultif:

- најдобрите интереси и добросостојбата на децата, особено сериозноста на 
потешкотиите со кои е веројатно дека секое дете на апликантот може да 
се соочи во земјата во која апликантот треба да се протера; и

– цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата-
домаќин и одредишната земја.

 Во врска со првата алинеја, Судот укажува дека таа е веќе рефлектирана 
во неговата постојна судска пракса (види, на пример, Şen v. the Netherlands, 
бр. 31465/96, став 40, 21 декември 2001, Tuquabo-Tekle and Others v. the 
Netherlands, бр. 60665/00, став 47, 1 декември 2005) и е во согласност со 
Препорака Rec(2002)4 на Комитетот на министри за законскиот статус на 
лица прифатени за повторно соединување со семејството (види став 38 
погоре).

 Во врска со втората алинеја, треба да се посочи дека, иако апликантот во 
случајот на Boultif веќе бил возрасен човек кога влегол во Швајцарија, Су-
дот одлучил ’критериумите од случајот за ‘Boultif ‘‘ да ги примени сè повеќе 
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и повеќе (à plus forte raison) во случаи поврзани со апликанти кои се роде-
ни во земјата-домаќин или кои се преселиле таму на рана возраст (види 
Mokrani v. France, бр. 52206/99, став 31, 15 јуни 2003). Всушност, причината 
за тоа времетраењето на престојот на лице во земјата-домаќин да биде 
еден од елементите кои треба да се земат предвид лежи во претпоставка-
та дека колку подолго лице престојува во одредена земја толку поцврсти 
ќе бидат неговите или нејзините врски со таа земја и толку послаби ќе 
бидат врските со земјата на неговата или нејзината националност. Имајќи 
го предвид горенаведеното, очигледно е дека Судот ќе ја земе предвид по-
себната ситуација на странци кои поминале најголем дел од детството, 
ако не и целото детство, во земјата-домаќин, пораснале и стекнале обра-
зование таму.

69. Во пресудата за Üner, како и во пресудата за Boultif (став 48) цитирана 
погоре, Судот се погрижил да ги воспостави критериумите – кои досега 
биле имплицитни во неговата судска пракса – кои ќе се применуваат при 
оценување дали мерка за протерување е потребна во едно демократско 
општество и сразмерна на легитимната цел кон чие остварување се 
стреми.

70. Судот би сакал да истакне дека иако критериумите кои произлегува-
ат од неговата судска пракса и се детално објаснети во пресудите за 
Boultif и Üner се наменети да ја олеснат примената на член 8 во случаи на 
протерување за домашните судови, а важноста која треба да им се даде на 
односните критериуми неизбежно ќе варира според конкретните окол-
ности на секој случај. Покрај тоа, треба да се има на ум дека кога, како во 
конкретниот случај, со мешање во правата на апликантот според член 8, 
се стреми кон остварување, како легитимна цел, на „заштитата на јавниот 
ред и спречувањето на кривични дела“ (види став 67 погоре), горенаве-
дените критериуми начелно се подготвени да помогнат при процена на 
степенот до кој може да се очекува апликантот да го наруши јавниот ред 
или да се впушти во криминални активности.

71. Во случај како и конкретниот случај, кога лице кое треба да биде проте-
рано е младо полнолетно лице кое сè уште нема основано свое семејство, 
релевантните критериуми се следниве:

– природата и сериозноста на престапот извршен од страна на апликантот;

– должината на престојот на апликантот во земјата од која тој или таа треба 
да се протера;

– периодот кој поминал откако е извршен престапот и однесувањето на апли-
кантот во текот на тој период;
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– цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата-
домаќин и одредишната земја.

72. Судот, исто така, би сакал да појасни дека возраста на односното лице 
може да има улога при примена на некои од горенаведените критериу-
ми. На пример, при процена на природата и сериозноста на престапите 
извршени од страна на апликантот, треба да се земе предвид дали тој или 
таа ги извршиле престапите како малолетно или како полнолетно лице 
(види, на пример, Moustaquim v. Belgium, пресуда од 18 февруари 1991, 
серија A бр. 193, стр. 19, став 44; и Radovanovic v. Austria, бр. 42703/98, став 
35, 22 април 2004).

73. Следствено, при процена на должината на престојот на апликантот во 
земјата од која тој или таа треба да се протера и на цврстината на опште-
ствените, културните и семејните врски со земјата-домаќин, очигледна 
е разликата помеѓу тоа дали односното лице веќе дошло во земјата за 
време на неговото или нејзиното детство или младост, или дури било 
родено таму, или дали тој или таа дошол/а како полнолетен човек. Оваа 
тенденција, исто така, се рефлектира во различни инструменти на Сове-
тот на Европа, особено во Препорака Rec (2001)15 и Препорака Rec (2002)4 
на Комитетот на министри (види ставови 34 и 35 погоре).

74. Иако со член 8 не се предвидува апсолутна заштита од протерување за 
која било категорија на странци (види Üner, споменат погоре, став 55), 
вклучувајќи ги и оние кои се родени во земјата-домаќин или се преселиле 
таму во нивното рано детство, Судот веќе утврдил дека мора да се земе 
предвид посебната ситуација на странците кои го поминале најголемиот 
дел од детството, ако не и целото детство, во земјата-домаќин, пораснале 
и стекнале образование таму (види Üner, став 58 in fine).

75. Накратко, Судот смета дека за населен мигрант кој законски го поминал 
целото или најголем дел од своето детство и младост во земјата-домаќин, 
потребни се издржани причини за да се оправда протерувањето. Ова е 
уште повеќе случај кога односното лице ги извршило престапите, кои се 
основа за мерката за протерување, како малолетник.

76. На крај, Судот потсетува дека националните органи уживаат одредено 
поле на слободна процена кога вршат процена дали мешањето во пра-
во заштитено со член 8 било потребно во едно демократско општество 
и сразмерно на легитимната цел кон чие остварување се стреми (види 
Slivenko v. Latvia [GC], бр. 48321/99, став 113, ECHR 2003-X, и Berrehab v. 
the Netherlands, пресуда од 21 јуни 1988, серија A бр. 138, стр. 15, став 28). 
Меѓутоа, Судот постојано смета дека неговата задача се состои во тоа да 
утврди дали со оспорените мерки се воспоставува правична рамнотежа 
помеѓу релевантните интереси, имено правата на поединецот заштите-
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ни со Конвенцијата, од една страна, и интересите на заедницата, од дру-
га (види, меѓу многу други извори, Boultif, споменат погоре, став 47). От-
тука, полето на слободна процена на државата оди заедно со европската 
супервизија, вклучувајќи ги и законите и одлуките со кои тие се примену-
ваат, дури и оние донесени од независен суд (види, mutatis mutandis, Société 
Colas Est and Others v. France, бр. 37971/97, став 47, ECHR 2002-III). Според 
тоа, Судот е овластен да донесе конечна одлука за тоа дали мерката на 
протерување е во согласност со член 8.

(б) Примена на горенаведените принципи во конкретниот случај

(i) Природата и сериозноста на престапите извршени од страна на 
апликантот

77. Судот констатира дека престапите за кои станува збор биле извршени во 
текот на период од една година и три месеци, имено помеѓу ноември 1998 
година и јануари 2000 година (ставови 14 и 15 погоре), кога апликантот 
бил на возраст помеѓу 14 и 15 години.

78. Првата пресуда за апликантот во септември 1999 година се однесуваше 
на дваесет и два престапи по основ на тешка организирана кражба и обид 
за тешка организирана кражба; организирање банда; изнудување; напад; 
и неовластено користење возило. Тој бил осуден на осумнаесет месеци 
затвор, од кои тринаесет месеци беше условно пуштен на слобода. Исто 
така, му било наредено да оди на терапија за одвикнување од зависност 
од дрога.

79. Втората пресуда – во мај 2000 година – се однесуваше на единаесет пре-
стапи по основ на тешка кражба и обид за тешка кражба. Апликантот 
беше осуден на петнаесет месеци затвор. Бидејќи не одеше на терапија за 
одвикнување од зависност од дрога, прекинот на првата затворска казна 
беше поништен со пресудата.

80. Судот се согласува со Советот дека престапите извршени од страна на 
апликантот биле тешки престапи и дека биле изречени тешки казни про-
тив него во вкупен период од две години и единаесет месеци безусловен 
затвор. Владата тврдеше дека престапите треба да се сметаат, според те-
жината, како престапи слични на оние поврзани со дрога, бидејќи апли-
кантот ги извршил како зависник од дрога за да може да купи дрога и 
да ја користи. Судот не се согласи со овој став. Точно е дека, во областа на 
тргување со дрога, Судот покажа разбирање за строгоста на домашните 
власти за оние кои се активно вклучени во ширењето на ова зло (види, 
на пример, Dalia v. France, пресуда од 19 февруари 1998, Reports 1998-I, 
стр. 92, став 54, и Baghli v. France, бр. 34374/97, став 48, ECHR 1999-VIII). 
Меѓутоа, тој не го примени истиот пристап за оние кои се осудени поради 
користење дрога (види Ezzouhdi, споменат погоре, став 34).
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81. Според мислењето на Судот, одлучувачките елементи во конкретниот 
случај се раната возраст на која апликантот ги извршил престапите и, со 
еден исклучок, што тие биле лесни престапи. Ова јасно го одвојува кон-
кретниот случај од случаите на Boultif и Üner (и двата споменати пого-
ре) во кој тешките престапи, во првиот случај кражба, а во вториот уби-
ство без предумисла и напад извршени од возрасно лице, беа основа за 
воведување налози за забрана за влез. Разгледувајќи го однесувањето на 
апликантот кое лежи во основата на пресудите, Судот констатира дека 
најголем дел од престапите се однесуваа на провалување во автомати за 
цигари и пијалаци, автомобили, продавници или ресторани и крадење го-
товина и стока. Едниот тежок престап се состоеше од буткање, клоцање и 
правење модринки на друго малолетно дете. Без да ја потцени сериозно-
ста на таквите дела и штетата предизвикана од нив, Судот смета дека тие, 
сепак, може да се сметаат како дела на малолетничка деликвенција.

82. Судот смета дека во дела кога престапи извршени од малолетник ле-
жат во основата на налог за забрана за влез мора да се земат предвид 
најдобрите интереси на детето. Судската пракса на Судот според член 8 
ја разгледува обврската да се земат предвид најдобрите интереси на де-
тето во различен контекст (на пример, во областа на заштита на децата; 
види Scozzari and Giunta v. Italy [GC], бр. 39221/98 и 41963/98, став 148, 
ECHR 2000-VIII), вклучувајќи го протерувањето странци (види Üner, спо-
менат погоре, став 58). Во случајот на Üner, Судот мораше да ја земе пред-
вид позицијата на децата како членови на семејство на лицето кое треба 
да се протера. Тој посочил дека најдобрите интереси и добросостојбата на 
децата, особено сериозноста на потешкотиите со кои било веројатно дека 
секое дете на апликантот може да се соочи во земјата во која апликантот 
треба да се протера, претставувале критериум кој требал да се земе пред-
вид при оценување дали мерката на протерување била потребна во едно 
демократско општество. Судот смета дека обврската да се земат предвид 
најдобрите интереси на детето, исто така, важи ако лицето кое треба да 
се протера самиот или самата е малолетник, или ако – како во конкрет-
ниот случај, причината за протерување лежи во престапи извршени кога 
било малолетник. Во врска со ова, Судот напоменува дека правото на Ев-
ропската унија, исто така, пропишува конкретна заштита на малолетни-
ци од протерување (види став 41 погоре, член 28, став 3(б) од Директива 
2004/38/ЕЗ). Покрај тоа, обврската да се земат предвид најдобрите инте-
реси на детето е утврдена во член 3 од Конвенцијата за правата на детето 
на Обединетите нации (види став 36 погоре).

83. Судот смета дека, кога станува збор за мерки на протерување против 
малолетен престапник, обврската да се земат предвид најдобрите ин-
тереси на детето ја вклучува и обврската да се овозможи негова или 
нејзина реинтеграција. Во врска со ова, Судот констатира дека член 40 од 
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Конвенцијата за правата на детето ја поставува реинтеграцијата како цел 
кон чие остварување треба да се стреми системот за малолетничка правда 
(види ставови 36-38 погоре).  Според мислењето на Судот, оваа цел нема да 
се постигне со прекинување на семејните или општествените врски преку 
протерување, кои мора да останат да бидат средство од крајна инстанција 
во случајот на малолетен престапник. Тој утврди дека австриските власти 
не ги зеле доволно предвид овие согледувања.

84. Сè на сè, Судот гледа дека има малку простор за да се оправда протерување 
на населен мигрант врз основа на главно лесни престапи извршени кога 
бил малолетен (види Moustaquim, споменат погоре, став 44, во врска со 
апликант кој бил осуден за престапи извршени како малолетник, имено, 
бројни престапи по основ на тешка кражба, по еден престап по основ на 
продавање украдена стока и уништување возило, два престапа по основ 
на напад и еден престап по основ на заканувачко однесување, и Jakupovic v. 
Austria, бр. 36757/97, став 27, 6 февруари 2003, во кој налогот за забрана за 
влез се засновал на две пресуди за кражба извршена кога бил малолетен 
и каде, исто така, апликантот сè уште бил малолетен кога бил протеран).

85. Последователно, Судот јасно посочил дека многу сериозно тешки пре-
стапи може да го оправдаат протерувањето, дури и ако тие се извршени 
од малолетник (види Bouchelkia, споменат погоре, стр. 65, став 51, каде 
Судот утврдил дека нема повреда на член 8 што се однесува до налог за 
депортирање донесен врз основа на пресудата за апликантот за силување 
извршено на возраст од 17 години; во одлуките Hizir Kilic v. Denmark, бр. 
20277/05, и Ferhat Kilic v. Denmark, бр. 20730/05, двете од 22 јануари 2007 
година, Судот ги прогласил за недопуштени претставките на апликантите 
за налози за забрана за влез изречени по пресудите за нив за кражба во 
обид, тежок напад и убиство без предумисла извршени на возраст од 16 и 
17 години соодветно).

(ii) Должина на престојот на апликантот

86. Апликантот дошол во Австрија во 1990 година, на шестгодишна возраст, и 
го поминал остатокот од своето детство и младост таму.  Тој бил законски 
жител во Австрија со своите родители и браќа/сестри и му била доделена 
дозвола за постојан престој во март 1999 година.

(iii) Период кој поминал откако се извршени престапите и однесувањето на 
апликантот во текот на тој период

87. Како што е посочено погоре, по јануари 2000 година апликантот повеќе 
не извршил престапи. При оценување на неговото однесување откако 
ги извршил престапите, Советот го зел предвид периодот до неговото 
протерување во декември 2003 година. Тој му даде важност на периодот 
на добро однесување по неговото пуштање од затвор во мај 2002 година, 
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посочувајќи дека во текот на година и пол пред неговото протерување тој 
не извршил никаков друг престап.

88. Според мислењето на владата, Советот не требало да ги земе предвид 
фактите кои настанале по конечната одлука на домашните судови (види 
ставови 58 и 59 погоре). Таа истакна дека Управниот суд ја донел својата 
одлука пред апликантот да биде пуштен од затвор. Во секој случај, и Управ-
ниот суд и Уставниот суд требале да ги донесат своите одлуки врз основа 
на факти утврдени од административен орган од крајна инстанција. Во 
конкретниот случај, тоа било одлуката на Управата за јавна безбедност на 
Виена од 19 јули 2001 година.

89. Судот укажува дека во пресудата за Boultif (цитирана погоре, став 51) „пе-
риодот кој поминал откако се извршени престапите и однесувањето на 
апликантот во текот на тој период“ бил утврден како критериум кој треба 
да се земе предвид. Во тој случај Судот го земал предвид целиот период 
помеѓу извршувањето на престапите во 1994 година и заминувањето на 
апликантот од Швајцарија во 2000 година, имајќи предвид дека пример-
ното однесување на апликантот во затвор и неговото вработување потоа 
ги ублажило сомнежите дека тој претставува опасност за јавниот ред и 
безбедност. Меѓутоа, врз основа на фактите за случајот, не е јасно колку 
точно време поминало помеѓу конечната национална одлука донесена од 
швајцарскиот Федерален суд во ноември 1999 година и заминувањето на 
апликантот „на неодреден датум во 2000 година“ (ibid., ставови 19 и 22). Во 
друг случај, кога поминале седум месеци помеѓу одлуката на австрискиот 
Управен суд во декември 1996 година и заминувањето на апликантот во 
јули 1997 година, Судот го зел предвид доброто однесување на апликан-
тот помеѓу последната пресуда во април 1994 година и прекинувањето на 
постапката во декември 1996 година (види Yildiz, споменат погоре, ставо-
ви 24-26 и 45).

90. Според пристапот применет во пресудата за Boultif (цитирана погоре, став 
51), фактот дека поминал значителен период на добро однесување помеѓу 
извршувањето на престапите и депортирањето на односното лице секако 
има одредено влијание врз оценувањето на ризикот кој тоа лице го прет-
ставува за општеството.

91. Во врска со тоа, треба да се има на ум дека според воспоставената судска 
пракса на Судот во согласност со член 3, кога има протерување пред Су-
дот да донесе пресуда, постоењето ризик со кој апликантот се соочил во 
земјата во која бил протеран треба да се оцени имајќи ги предвид оние 
факти кои ѝ биле познати на договорната држава или кои таа требало да 
ги знае во времето на протерување. Во случаи во кои апликантот сè уште 
не е депортиран кога Судот го испитува случајот, релевантното време е 
она на постапката пред Судот (види Saadi v. Italy [GC], бр. 37201/06, став 
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133, 28 февруари 2008). Според тоа, во тие случаи Судот не се ограничува 
на оценување на ситуацијата во времето кога е донесена конечната наци-
онална одлука со која се наредува протерувањето.

92. Судот не е убеден со аргументот на владата, кој произлегува од член 35, 
став 1, од Конвенцијата, во врска со тоа дека настаните кои се случиле по 
конечната национална одлука не треба да се земат предвид. Точно е дека 
условот да се исцрпат домашните правни лекови е дизајниран за да се 
обезбеди дека државите се одговорни за своите дејства пред меѓународно 
тело само откако имале можност да ги исправат работите преку нивните 
правни системи (види Akdivar and Others v. Turkey, пресуда од 16 септем-
ври 1996, Reports 1996-IV, стр. 1210, став 65). Меѓутоа, такво прашање ќе 
се појави единствено во случај кога поминува значителен период помеѓу 
конечната одлика за воведување на налог за забрана за влез и фактичкото 
депортирање.

93. Во врска со ова, Судот би посочил дека неговата задача е да ја оцени усо-
гласеноста на фактичкото протерување на апликантот, а не на налогот за 
конечно протерување, со Конвенцијата. Mutatis mutandis, ова, исто така, 
се чини дека бил пристапот кој ќе го примени Европскиот суд на правда-
та кој, во својата пресуда за Orfanopoulos and Oliveri, изнел дека со член 3 
од Директива 64/221 се забранува национална пракса со помош на која 
националните судови може да не ги земат предвид, при разгледување 
на законитоста на протерувањето на државјанин на друга земја-членка, 
фактичките сознанија кои настанале по конечната одлука на надлежните 
органи (види став 43 погоре). Следствено на тоа, во такви случаи држа-
вата треба да го организира својот систем на начин на кој ќе може да се 
земат предвид новите случувања. Ова не е во спротивност со процена на 
постоењето „семеен живот“ во моментот кога налогот за забрана за влез 
станал конечен, во отсуство на каква било индикација дека „семејниот жи-
вот“ на апликантот би престанал да постои по тој датум (види став 61 по-
горе). Дури и да го сторил тоа, апликантот, сепак, може да бара заштита на 
неговото право да се почитува неговиот „приватен живот“ во рамките на 
значењето на член 8 (види став 63 погоре).

94. Во врска со ова, владата посочи дека постапката со која се дозволува да се 
преиспита дали условите за налог за забрана за влез сè уште важат може 
да се поведе на барање на апликантот или на сопствена иницијатива на 
властите. Произлегува дека во конкретниот случај домашните власти 
требаше да одлучат дали ќе направат нова процена.

95. Оттука, Судот го зема предвид однесувањето на апликантот помеѓу 
извршувањето на последниот престап во јануари 2000 година и негово-
то фактичко депортирање во декември 2003 година. Во овој период од 
речиси три години и единаесет месеци, апликантот поминал две годи-
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ни и три и пол месеци во затвор, имено од 11 февруари 2000 година до 
24 мај 2002 година. По неговото пуштање од затвор до 27 ноември 2003 
година, кога тој беше во притвор во врска со неговото протерување, тој 
поминал една и пол година на слобода без повторно да изврши престап. 
Меѓутоа, за разлика од случајот на Boultif (цитиран погоре, став 51), малку 
се знае за однесувањето на апликантот во затвор – освен дека тој не ја ис-
користил придобивката од порано ослободување – и дури е уште помалку 
јасно до кој степен се стабилизирале неговите услови за живот по него-
вото пуштање од затвор. Последователно на тоа, за разлика од Советот, 
Судот смета дека „периодот кој поминал откако се извршени престапите и 
однесувањето на апликантот во текот на тој период“ е помалку важен во 
споредба со другите критериуми, особено фактот дека апликантот главно 
извршил главно лесни престапи кога бил малолетен.

(iv)  Цврстина на општествените, културните и семејните врски со земјата 
на престој  и земјата на потекло

96. Судот напоменува дека апликантот го поминал периодот на созревање 
(своето детство и младост) во Австрија. Тој зборува германски јазик и го 
стекнал целото образование во Австрија, каде живеат сите членови на не-
говото потесно семејство. Според тоа, тој ги има своите основни опште-
ствени, културни и семејни врски во Австрија.

97. Што се однесува до врските на апликантот со неговата земја на потек-
ло, Судот укажува дека тој убедливо објаснил дека не го знаел бугарскиот 
јазик во времето на неговото протерување, бидејќи неговото семејство 
припаѓало на турското малцинство со Бугарија. Не беше оспорено дека 
тој не знаел да чита и пишува кирилица, бидејќи никогаш не одел на учи-
лиште во Бугарија. Не беше посочено, ниту потврдено, дека тој имал други 
тесни врски со неговата земја на потекло.

(v) Времетраење на налогот за забаран на влез

98. На крај, при проценување на пропорционалност на мешањето, Судот 
го зема предвид времетраењето на налогот за забрана на влез. Сове-
тот, повикувајќи се на судската пракса на Судот, точно посочил дека 
времетраењето на мерка за забрана за влез треба да се смета за еден од 
многуте фактори (види, како случаи во кои неограниченото времетраење 
на забрана за престој се сметало за фактор кој го поткрепува заклучо-
кот дека тоа е несразмерно, Ezzouhdi, споменат погоре, став 35; Yilmaz v. 
Germany, бр. 52853/99, ставови 48-49, 17 април 2003; и Radovanovic, споме-
нати погоре, став 37; види, како случаи во кои ограниченото времетраење 
на забрана за престој се сметало за фактор кој ја поткрепува неговата сраз-
мерност, Benhebba, споменат погоре, став 37; Jankov v. Germany (dec.), бр. 
35112/92, 13 јануари 2000; и Üner, споменат погоре, став 65).
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99. Големиот судски совет се согласува со Советот дека ограниченото 
времетраење на налогот за забрана за влез нема одлучувачка улога во 
конкретниот случај. Имајќи ја предвид раната возраст на апликантот, на-
лог за десетгодишна забрана за влез му забранува да живее во Австрија 
речиси исто онолку време колку што тој поминал таму, и во пресуден пе-
риод од неговиот живот.

(vi) Заклучок

100. Имајќи ги предвид горенаведените согледувања, особено - со еден 
исклучок - лесните престапи кои ги извршил како малолетник и обврската 
на државата да ја овозможи неговата реинтеграција во општеството, 
должината на законскиот престој на апликантот во Австрија, неговото 
семејство, општествените и лингвистичките врски со Австрија и 
отсуството на докажани врски со неговата земја на потекло, Судот 
утврди дека изрекувањето налог за забрана за влез, дури и со ограничено 
времетраење, било несразмерно на легитимната цел кон чие остварување 
се стреми, „заштита на јавниот ред и спречување на кривични дела”. От-
тука, тој не беше „потребен во едно демократско општество“.

101. Следствено на тоа, повреден е член 8 од Конвенцијата.

II  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

102. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

“Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на заинтересираната Висока 
договорна страна овозможува само делумно отстранување на последиците 
на таа повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е потребно, 
правично задоволување“.

А. Штета

1. Пресудата на Советот

103. Советот зеде предвид слични случаи (Yildiz, цитиран погоре, став 51; 
Jakupovic, споменат погоре, став 37; Radovanovic v. Austria (правично 
задоволување), бр. 42703/98, став 11, 16 декември 2004; и Mehemi, споме-
нат погоре, став 41) и одлучи дека утврдената повреда сама по себе прет-
ставува доволно правично задоволување за каква било нематеријална 
штета претрпена од страна на апликантот.

2. Произнесувања на странките

104. Апликантот остана при своето барање за 5 000 евра (ЕУР) за нематеријална 
штета претрпена како резултат на раздвојување од неговото семејство.
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105. Владата тврдеше дека утврдената повреда сама по себе би обезбедила 
доволно правично задоволување.

3. Одлука на Судот

106. Судот смета дека апликантот мора да претрпел болка и вознемиреност 
како резултат на неговото протерување. Одлучувајќи на правична осно-
ва, му доделува 3 000 евра на апликантот за нематеријална штета (види 
Mokrani, споменат погоре, став 43), плус такса која би можела да биде за-
сметана.

Б. Трошоци 

1. Пресудата на Советот

107. Советот му додели 5 759,96 евра на апликантот, вклучувајќи данок 
на додадена вредност (ДДВ), за трошоците настанати во домашната 
постапка и во постапката предвидена со Конвенцијата до и вклучувајќи ја 
пресудата на Советот. Овој износ се состои од 3 797,96 евра за домашната 
постапка и 1 962 евра за постапката пред Судот.

2. Произнесувања на странките

108. Пред Големиот судски совет, апликантот остана при своите барања во 
врска со домашната постапка.  Во врска со постапката предвидена со 
Конвенцијата, тој бараше вкупно 12 190,56 евра вклучувајќи ДДВ, од кои 
6 879,84 евра, вклучувајќи ДДВ, се однесуваа на постапката пред Големиот 
судски совет. Исто така, тој бараше  457,26 евра за патни трошоци и основ-
ни средства за живот за учеството на адвокатот на рочиштето.

109. Владата посочи дека Советот ги прифатил трошоците до завршувањето 
на постапката пред Советот, кој му го додели целиот износ, имено 5 759,96 
евра. Владата не даде никаков коментар за трошоците настанати во по-
стапката пред Големиот судски совет.

3. Одлука на Судот

110. Во врска со трошоците и расходите во домашната постапка и постапката 
предвидена со Конвенцијата до пресудата на Советот, Судот се согласува 
со Советот дека тие трошоци и расходи биле навистина направени 
и неопходни и биле разумни по обем и, според тоа, го потврдува 
доделувањето на 5 759,96 евра. Што се однесува до трошоците и расходите 
во постапката пред Големиот судски совет, Судот смета дека тие биле 
навистина направени и неопходни и биле разумни по обем. Според тоа, тој 
го одобрува бараниот износ, имено 6 879,84 евра, вклучувајќи ДДВ, плус 
457,26 евра за патни трошоци и основни средства за живот, односно вку-
пен износ од 7 337,10 евра.
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111. Следствено на тоа, Судот му доделува вкупен износ од 13 097,06 евра на 
апликантот за трошоци.

В. Затезна камата

112. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската 
важечка каматна стапка на Европската централна банка, на која треба да 
се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Смета дека, со шеснаесет гласови наспроти еден, дека има повреда на член 
8 од Конвенцијата.

2. Смета дека, со шеснаесет гласови наспроти еден,

(а) дека тужената држава треба да му плати 3 000 евра (три илјади евра) на 
апликантот во рок од три месеци за нематеријална штета, зголемени за 
било какви давачки кои би можеле да бидат наплатени, и 13 097,06 евра 
(тринаесет илјади деведесет и седум евра и шест центи) за трошоци, 
зголемени за било какви давачки кои би можеле да бидат наплатени;

б) дека по истекот на наведените три месеци па се до исплатата, ќе се засме-
тува засметува камата на горе споменатите износи, по стапка еднаква на 
најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската централ-
на банка за време на периодот во кој се доцни со плаќање на обврските, на 
кој треба да се додадат 3 процентни поени.

3. Го отфрли, едногласно, остатокот од барањето на апликантот за правично 
задоволување.

 Изготвена на англиски и на француски јазик, и објавена на јавна расправа 
во зградата на Судот, Стразбур, на 23 јуни 2008 година.

         Vincent Berger                                                                                 Jean-Paul Costa
             Секретар                                                                                          Претседател



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА470



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 471

15. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

LEYLA ŞAHİN ПРОТИВ ТУРЦИЈА

(Апликација бр. 44774/98)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 10 ноември 2005 година

Во предметот Leyla Şahin против Турција,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во 
состав:

  г. L. W , претседател,
 г. C.L. R ,
 г. J.-P. C ,
 г. B. Z ,
 г. R. T ,
 г-ѓа F. T ,
 г. C. B ,
 г. K. J ,
 г. V. B ,
 г-ѓа N. V ,
 г. M. U ,
 г-ѓа A. M ,
 г. J. B  B ,
 г-ѓа E. F -S ,
 г-ѓа A. G ,
 г. E. M ,
 г. S.E. J , судии,
 и г. T.L. E , заменик-секретар на Големиот судски совет,

расправајќи на затворена седница на 18 мај и на 5 октомври 2005 година,
ја донесе следнава пресуда, усвоена на последниот наведен датум:
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ПОСТАПКА

1. Случајот беше инициран со апликација (бр. 44774/98) против Република 
Турција поднесена до Европската комисија за човекови права („Комисија“) 
во согласност со поранешниот член 25 од Конвенцијата за заштита на чо-
вековите права и основните слободи („Конвенција”) од турски државјанин, 
г-ѓа Leyla Şahin („апликантка“), на 21 јули 1998 година.

2. Апликантката беше застапувана од страна на г. X. Magnée, од адвокатската 
комора во Брисел, и од г. K. Berzeg, од адвокатската комора во Анкара. Тур-
ската влада („Влада“) ја застапуваше г. М. M. Özmen, козастапник.

3. Апликантката тврдела дека нејзините права и слободи според членовите 
8, 9, 10 и 14 од Конвенцијата и член 2 од Протокол бр. 1 биле повредени 
со прописите за носење исламска шамија во институции за високо обра-
зование.

4. Апликацијата беше поднесена до Судот на 1 ноември 1998 година, кога 
Протокол бр. 11 од Конвенцијата влегол во сила (член 5, § 2 од Протокол 
бр. 11).

5. Апликацијата му беше доделена на Четвртиот оддел од Судот (правило 52, 
§ 1, од Деловникот на Судот).

6. Со одлука од 2 јули 2002 година, апликацијата беше прогласена за допуш-
тена од Советот на тој Оддел, во состав: сер Sir Nicolas Bratza, претседател, 
г. M. Pellonpää, г-ѓа E. Palm, г. R. Türmen, г. M. Fischbach, г.  J. Casadevall, г. S. 
Pavlovschi, судии, и г. M. O’Boyle, секретар на Одделот.

7. Беше одржанa јавна расправа за основаноста (правило 54, § 3) во Зградата 
на Судот, Стразбур, на 19 ноември 2002 година.

8. Во својата пресуда од 29 јуни 2004 година („пресуда на Советот“), Советот 
едногласно одлучи дека немало повреда на член 9 од Конвенцијата пора-
ди забрана за носење шамија и дека не се покренало ниту едно одделно 
прашање според членовите 8 и 10, член 14, земени во врска со член 9 од 
Конвенцијата, и член 2 од Протокол бр. 1.

9. На 27 септември 2004 година  апликантката побарала случајот да биде 
проследен до Големиот судски совет (член 43 од Конвенцијата).

10. На 10 ноември 2004 година  колегиумот на Големиот судски совет одлу-
чил да го прифати нејзиното барање (правило 73).

11. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одред-
бите од член 27, §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24.

12. И апликантката и владата доставија писмени коментари за основаноста.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 473

13. Беше одржанa јавна расправа во Зградата на Судот, Стразбур, на 18 мај 
2005 година (правило 59, § 3).

Пред Судот се појавија:

(а) за Владата 

г. M. Ö , козастапник, 

г. E. İ , адвокат, 

г-ѓа A. E , 

г-ѓа  G. A , 

г-ѓа D. K , советници;

(б) за апликантката 

г. X. M ,

г. K. B , адвокат.

На Судот му се обратија г. Berzeg , г. Özmen и г. Magnée.

ФАКТИ

I  ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

14. Апликантката е родена во 1973 година и живее во Виена од 1999 година, 
кога го напуштила Истанбул со цел да продолжи со студии по медицина 
на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Виена. Таа потекнува од 
традиционално семејство на муслимански верници кои активно се прид-
ржуваат на верата и носењето исламска шамија го смета за своја верска 
обврска.

А. Циркуларно писмо од 23 февруари 1998 година

15. На 26 август 1997 година апликантката, тогаш на петта година на 
Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бурса, се запиша на 
Медицинскиот факултет Cerrahpaşa на Универзитетот во Истанбул. Таа 
вели дека носела исламска шамија во текот на четирите години кои ги по-
минала студирајќи медицина на Универзитетот во Бурса и продолжила да 
ја носи до февруари 1998 година.

16. На 23 февруари 1998 година заменикот-ректор на Универзитетот во Ис-
танбул издал циркуларно писмо, во кое релевантниот дел гласи:

 „Врз основа на Уставот, законите и прописите, и во согласност со судската 
пракса на Врховниот управен суд и Европската комисија за човекови права 
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и резолуциите усвоени од административните одбори на Универзитетот, 
на студентите чии „глави се покриени“ (кои носат исламска шамија) и 
на студентите (вклучувајќи ги и студенти од странство) со брада не им е 
дозволено да присуствуваат на предавања, курсеви или консултации. По-
следователно, името и бројот на секој студент кој носи брада или исламска 
шамија не смее да биде ставено на списоците на регистрирани студенти. 
Меѓутоа, студентите кои инсистираат да присуствуваат на консултации и 
да влезат во училници иако нивните имиња и броеви не се на списоците 
мора да бидат известени за овој став и, доколку одбијат да си одат, мора да 
се земат нивните имиња и броеви и тие мора да се известат дека немаат 
право да присуствуваат на предавањата. Доколку тие одбијат да ја напуш-
тат училницата, професорот е обврзан да го евидентира инцидентот во 
извештај, објаснувајќи зошто не било можно да се одржи предавањето, и 
да ги запознае универзитетските органи со тој инцидент по итна постап-
ка со цел да може да се преземат дисциплински мерки.“

17. На 12 март 1998 година во согласност со горенаведеното циркуларно 
писмо, дежурните професори не ѝ дозволиле на апликантката да 
присуствува на писмен испит по онкологија, бидејќи носела исламска 
шамија. На 20 март 1998 година секретаријатот на катедрата по ортопед-
ска трауматологија одбил да ѝ дозволи да се запише, бидејќи таа носела 
шамија. На 16 април 1998 година не ѝ било дозволено да присуствува на 
предавање по неврологија, а на 10 јуни 1998 година не ѝ било дозволено 
да присуствува на писмен испит по јавно здравје, повторно поради истата 
причина.

Б. Апликација за налог за укинување на циркуларното писмо од 
23 февруари 1998 година

18. На 29 јули 1998 година  апликантката поднела апликација за налог 
за укинување на циркуларното писмо од 23 февруари 1998 година. Во 
нејзините писмени поднесоци, таа навела дека циркуларното писмо и 
неговото спроведување ги повредиле нејзините права гарантирани со 
членовите 8, 9 и 14 од Конвенцијата и член 2 од Протокол бр. 1, во тоа што 
немало никаква законска основа за циркуларното писмо и кабинетот на 
заменик-ректорот немал никакво регулаторно овластување во таа област.

19. Во пресуда од 19 март 1999 година Управниот суд во Истанбул ја отфрлил 
апликацијата, сметајќи дека врз основа на дел 13(б) од Законот за висо-
ко образование (Закон бр. 2547 – види став 52 подолу), заменик-ректор 
на универзитет, како извршен орган на универзитетот, има овластување 
да го регулира начинот на облекување на студентите за потребите на 
одржување ред. Такво регулаторно овластување мора да се спроведува 
во согласност со релевантните закони и пресуди на Уставниот суд и на 
Врховниот управен суд. Повикувајќи се на решените предмети од судската 
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пракса на овие судови, Управниот суд сметал дека ниту прописите за кои 
станува збор, ниту мерките преземени против апликантката, не може да 
се сметаат за незаконски.

20. На 19 април 2001 година  Врховниот управен суд ја отфрлил жалбата на 
апликантката поради наводна повреда на материјално или процесно пра-
во.

В. Дисциплински мерки преземени против апликантката

21. Во мај 1998 година  била покрената дисциплинска постапка против 
апликантката во согласност со став 6 (а) од Правилникот за дисциплински 
постапки за студенти (види став 50 подолу), како резултат на нејзиното 
непочитување на правилата за начинот на облекување.

22. На 26 мај 1998 година  имајќи го предвид фактот дека апликантката со 
своите постапки покажала дека има намера да продолжи да носи шамија 
на предавањата и(или) на консултациите, деканот на факултетот изјавил 
дека неговиот став и непочитување на правилата за облекување не му 
доликуваат на студент. Оттука, тој одлучил да ѝ изрече опомена.

23. На 15 февруари 1999 година  неодобрена протесна група се собрала пред 
деканатот на Медицинскиот факултет Cerrahpaşa за да протестира против 
правилата за облекување.

24. На 26 февруари 1999 година  деканот на факултетот покренал дисци-
плинска постапка против повеќе студенти, вклучувајќи ја и апликантката, 
поради учество во протестен собир. На 13 април 1999 година, откако ја со-
слушал нејзината изјава, тој ја суспендирал од Универзитетот еден семе-
стар во согласност со член 9 (ѕ) од Правилникот за дисциплинска постапка 
за студенти (види став 50 подолу).

25. На 10 јуни 1999 година  апликантката поднела апликација до Управ-
ниот суд во Истанбул за налог за поништување на одлуката за нејзино 
суспендирање. Апликацијата беше отфрлена на 30 ноември 1999 година 
од страна на Управниот суд во Истанбул со образложение дека, во кон-
текст на материјалот во списите на предметот и решените предмети од 
оваа област во судската пракса, оспорената мерка не можела да се смета 
за незаконска.

26. По влегувањето во сила на законот бр. 4584 на 28 јуни 2000 година (кој 
предвидува давање амнестија на студентите од казни изречени за дис-
циплински прекршоци и поништување на која било последователна 
дисквалификација), на апликантката ѝ се даде амнестија со која е ослобо-
дена од сите казни кои биле изречени против неа и од сите последовател-
ни дисквалификации.
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27. На 28 септември 2000 година Врховниот управен суд одлучил дека според 
законот бр. 4584 не е потребно да се разгледа основаноста на жалбата на 
апликантката против пресудата од 30 ноември 1999 година, вложена по-
ради наводна повреда на материјалното или процесното право.

28. Во меѓувреме, на 16 септември 1999 година, апликантката ги прекина-
ла студиите во Турција и се запишала на Универзитетот во Виена, каде го 
продолжила своето универзитетско образование.

II  РЕЛЕВАНТНО ПРАВО И ПРАКСА

А. Устав

29. Релевантните одредби од Уставот пропишуваат:

Член 2

„Република Турција е демократска, секуларна [лаичка] и социјална држава 
заснована на владеењето на правото, која ги почитува човековите права 
во духот на социјален мир, национална солидарност и правда, го почитува 
национализмот на Ататурк и се потпира на основните принципи изнесени 
во Преамбулата.“

Член 4

„Не може да се направи или да се предложи измена на одредбите од член 1 
од Уставот со кои се пропишува дека државата е република, на одредбите 
од член 2 кои се однесуваат на карактеристиките на република или на 
одредбите од член 3.“

Член 10

„Сите се еднакви пред законот без да се прави каква било разлика врз основа 
на јазикот, расата, бојата, полот, политичкото мислење, филозофското 
убедување, верата, припадноста во верска секта или од некои други 
слични причини.

Мажите и жените имаат еднакви права. Државата презема активности за 
остварување на таквата еднаквост во пракса.

Не се доделуваат никакви привилегии на ниту еден поединец, семејство, гру-
па или класа.

Државните тела и управните органи постапуваат во согласност со принципот 
на еднаквост пред законот во сите околности.“
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Член 13

„Основните права и слободи може да се ограничат единствено со закон и од 
причини пропишани во посебни одредби од Уставот, при што суштината 
на таквите права и слободи мора секогаш да остане неповредена. Кое било 
такво ограничување не смее да биде во спротивност со словото или духот 
на Уставот или барањата за демократски, секуларен и социјален поредок и 
мора да биде во согласност со принципот на пропорционалност.“

Член 14

„Правата и слободите пропишани во Уставот не смее да се остваруваат со цел 
поткопување на територијалниот интегритет на државата, единството 
на нацијата или на демократската или секуларна република заснована на 
човекови права.

Ниту една одредба од овој Устав не смее да се толкува на начин на кој би се 
доделило право на државата или на поединци да се впуштат во активно-
сти кои имаат за цел да ги уништат основните права и слободи опфатени 
во Уставот или да ги ограничат во мерка поголема од онаа дозволена со 
Уставот.

Казните на кои подлежат лицата кои се впуштаат во активности кои се спро-
тивни на овие одредби се утврдуваат со закон.“

Член 24

„Секој има право на слобода на совест, уверување и верско убедување.

 Молитви, богослужба и верски служби се вршат слободно, под услов да не 
се во спротивност со одредбите од член 14.

 Никој не смее да се присилува да учествува во молитви, богослужба или 
верски служби или да го открие неговото или нејзиното верско уверување 
и убедување; никој не смее да се цензурира или кривично да се гони по-
ради своите верски уверувања или убедувања.

 Образование и веронаука и етика се спроведува под надзор и контрола 
на државата. Наставата по верска култура и морал е задолжителен дел од 
наставната програма во основните и средните училишта. Друго верско об-
разование и настава е прашање на личен избор на поединецот, при што во 
случај на малолетници одлуката ја донесуваат нивните законски старате-
ли.

 Никој не смее да користи или да злоупотребува вера, верски чувства или 
предмети кои се свети според верата на кој било начин со цел да се доведе 
до тоа социјалниот, економскиот, политичкиот или правниот поредок во 
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државата да се темели на верски правила, дури ни делумно, или за целите 
на обезбедување политички или личен интерес или влијание на тој на-
чин.“

Член 42

„На никој не смее да му се одземе правото на настава и образование.

Опфатот на правата на образование се дефинира и се регулира со закон.

Наставата и предавањето се спроведуваат под надзор и контрола на држава-
та во согласност со принципите и реформите на Ататурк и современите 
научни и образовни методи. Не смее да се основаат образовни или настав-
ни институции доколку не ги почитуваат овие правила.

Слободата на настава и предавања не ги ослободува граѓаните од обврската 
да останат лојални на Уставот.

Основното образование е задолжително за сите граѓани од двата пола и се 
обезбедува бесплатно во државните училишта.

Правилата со кои се регулира функционирањето на приватните основни и 
средни училишта се утврдуваат со закон во согласност со стандардите ут-
врдени за државните училишта.

Државата им ја обезбедува на талентираните ученици со ограничени финан-
сиски средства потребната помош во форма на стипендија или друга по-
мош за да им овозможи да го продолжат своето школување. Таа презема 
соодветни мерки за рехабилитација на оние на кои им е потребна посебна 
обука за да  ги направи корисни членови на општеството.

Образованието, предавањето, истражувањето и студирањето се единствени-
те активности кои може да се вршат во образовните и наставните инсти-
туции.  Овие активности не се попречуваат на никој начин ...“

Член 153

„Одлуките на Уставниот суд се конечни. Одлука за да престане да важи некоја 
одредба не станува јавна без писмена изјава за причините за тоа.

Без да се укине закон или одлука со сила на закон или нивна одредба, Устав-
ниот суд не смее да постапува како квазизаконодавно тело, така што би 
формулирал одредби кои би биле извршни.

...

 Пресудите на Уставниот суд се објавуваат веднаш во Службен весник и се 
обврзувачки за законодавните, извршните и судските органи, управните 
власти и физичките и правни лица.“
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Б. Историја и општи информации

1. Верска облека и принципот на секуларизам

30. Република Турција се темели на принципот дека државата треба да биде 
секуларна (лаичка). Пред и по прогласувањето на Републиката на 29 ок-
томври 1923 година, јавната и верската сфера беа одвоени преку низа 
коренити реформи: укинување на калифатот на 3 март 1923 година; 
укинување на уставната одредба со која исламот се прогласува за државна 
религија на 10 април 1928 година; и, на крај, на 5 февруари 1937 година, 
уставна измена во која на принципот на секуларизам му се додели уставен 
статус (види член 2 од Уставот од 1924 година и член 2 од Уставот од 1961 
година и од 1982 година, како што е наведено во став 29 погоре).

31. Принципот на секуларизам беше инспириран од случувањата во 
отоманското општество во периодот помеѓу деветнаесеттиот век и 
прогласувањето на Републиката. Идејата за создавање модерно отворено 
општество во кое еднаквоста им се гарантира на сите граѓани без правење 
каква било разлика врз основа на вера, вероисповед или пол веќе беше 
покрената во расправите во отоманското општество во деветнаесеттиот 
век. Значаен напредок во правата на жените беше направен во текот на 
овој период (еднаков третман во образованието, воведувањето забрана 
за полигамија во 1914 година, пренесувањето на надлежноста за брачни 
спорови во секуларните судови кои беа основани во деветнаесеттиот век).

32. Значајна карактеристика на идеалот на Републиката беше присуството 
на жените во јавниот живот и нивното активно учество во општеството. 
Последователно на тоа, идеите дека жените треба да бидат ослободени од 
верските стеги и дека општеството треба да се модернизира имаа заед-
ничко потекло. Така, на 17 февруари 1926 година се усвои Граѓанскиот за-
коник, кој пропишува еднаквост на половите во уживање на граѓанските 
права, особено во поглед на разводот и наследството. Следствено на тоа, 
со уставна измена на 5 декември 1934 година (член 10 од Уставот од 1924 
година), жените стекнаа еднакви политички права со мажите.

33. Првиот закон со кој се регулира начинот на облекување е Законот за пре-
кривки за глава од 28 ноември 1925 година (Закон бр. 671), со кој начинот 
на облекување се третирање како прашање на модерен стил. Исто така, со 
Законот (регулативите) за облекување од 3 декември 1934 година (Закон 
бр. 2596) се воведе забрана за носење верска облека освен на места за бо-
гослужба или на верски свечености, без оглед на верата или уверувањето 
за кои станува збор. 

34. Во согласност со Законот за услуги во образованието (нивна интеграција) 
од 3 март 1924 година (Закон бр. 430), верските училишта беа затворени 
и сите училишта беа ставени под контрола на Министерството за обра-
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зование. Законот е еден од законите кои имаат уставен статус и кои беа 
заштитени со член 174 од Уставот на Турција.

35. Во Турција, носењето исламска шамија во училиште и на факултет е 
појава од понов датум, која всушност се појави во осумдесеттите години 
на минатиот век. Се водеа опсежни дискусии за ова прашање и тоа и по-
натаму е предмет на жестоки расправи во турското општество. Оние кои 
се за шамијата гледаат на нејзиното носење како на обврска и(или) форма 
на изразување поврзана со верскиот идентитет. Меѓутоа, приврзаниците 
на секуларизмот, кои прават разлика помеѓу başörtüsü (традиционална 
анатолиска шамија, која се носи врзана слободно околу главата) и türban 
(шамија цврсто врзана околу главата, која ја крие косата и вратот), гледа-
ат на исламската шамија како на симбол на политички ислам. Како резул-
тат на доаѓањето на власта на коалициската влада на 28 јуни 1996 година, 
составена од исламистичката партија на Refah Partisi и партијата на дес-
ничарот Doğru Yol Partisi, расправата поприми силен политички призвук. 
Амбивалентноста која ја покажаа лидерите на Refah Partisi, вклучувајќи ги 
и тогашниот премиер, за нивната приврзаност кон демократските вред-
ности, и нивното заземање за плуралитет на правните системи кои функ-
ционираат според различни верски правила за секоја верска заедница, во 
турското општество беше сфатена како вистинска закана за републикан-
ските вредности и граѓанскиот мир (види Refah Partisi (the Welfare Party) и 
други против Турција [GC], бр. 41340/98, 41342/98, 41343/98 и 41344/98, 
ECHR 2003-II).

2. Правила за начинот на облекување во институции за високо образование и 
судската пракса на Уставниот суд

36. Првиот закон за начинот на облекување во институции за високо 
образование се состоеше од пакет прописи донесени од Владата на 22 јули 
1981 година со кој се бараше персоналот кој работи во јавни организации 
и институции и персоналот и студентките во државните институции да 
носат обична, пристојна, модерна облека. Прописите, исто така, пропишу-
ваа дека женски членови на персоналот и студентките не треба да носат 
превез во образовни институции.

37. На 20 декември 1982 година Управата за високо образование издаде 
циркуларно писмо за носењето шамии во институции за високо 
образование. Исламската шамија беше забранета во училници.  Во пресуда 
од 13 декември 1984 година, Врховниот управен суд одлучи дека прописи-
те се законски, посочувајќи:

 „Покрај тоа што е чисто наивен обичај, носењето шамија постепено 
станува симбол на визија која е спротивна на слободите на жените и на 
основните принципи на Републиката.“
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38. На 10 декември 1988 година преодниот дел 16 од Законот за високо 
образование (Закон бр. 2547) влезе во сила. Тој пропишуваше:

„Модерно облекување или изглед се задолжителни во просториите и 
ходниците во институции за високо образование, подготвителни 
училишта, лаборатории, клиники и поликлиники. Превез или шамија 
со кои се покриваат вратот и косата може да се носат поради верско 
убедување.“

39. Во пресуда од 7 март 1989 година објавена во Службен весник на 5 јули 
1989 година, Уставниот суд одлучил дека гореспоменатата одредба била 
спротивна на член 2 (секуларизам), член 10 (еднаквост пред законот) и 
член 24 (слобода на вероисповед) од Уставот. Тој, исто така, утврдил дека 
таа не може да биде усогласена со принципот на рамноправност на поло-
вите имплицитно содржана, inter alia, во републиканските и револуцио-
нерните вредности (види Преамбула и член 174 од Уставот).

Во својата пресуда, судиите од Уставниот суд објасниле, прво, дека секулариз-
мот стекнал уставен статус поради историското искуство на земјата и ка-
рактеристиките на исламот во споредба со други вери; секуларизмот беше 
основен услов за демократија и дејствуваше како гарант за слободата на 
вероисповед и еднаквост пред законот. Тој, исто така, ја спречуваше држа-
вата да дава предност на одредена вера или уверување; следствено на тоа, 
секуларна држава не би можела да се повикува на верско убедување при 
вршење на својата законска функција. Тие изјавија, inter alia:

„Секуларизмот е граѓански организатор на политичкиот, општествениот и 
културниот живот, врз основа на национален суверенитет, демократија, 
слобода и наука. Секуларизмот е принцип кој му ја нуди на поединецот 
можноста да ја афирмира својата личност преку слобода на мисла и кој, со 
правење разлика помеѓу политиката и верското уверување, дава полно-
важност на слободата на совест и вера. Во општествата кои се засноваат 
на вера, и кои функционираат со религиозната мисла и верски правила, 
политичката организација е верска по карактер. Во секуларен режим, ве-
рата е заштитена од политичката улога. Таа не е средство на властите и 
останува на своето угледно место, кое секој ќе го одреди според својата 
сопствена совест ...“

Нагласувајќи ја нејзината неповредлива природа, Уставниот суд констатира 
дека слободата на вера, совест и богослужба, која не може да се изедначи 
со право на носење која било посебна верска облека, ја гарантира, прво и 
пред сè, слободата да се одлучи дали да се прифати вера или не. Тој објасни 
дека, кога ќе се излезе од приватната сфера на совеста на поединецот, сло-
бодата да се изразува вера може да се ограничи поради причини поврзани 
со јавен ред за да се одбрани принципот на секуларизам.



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА482

 Секој може слободно да избере како да се облекува, бидејќи општестве-
ните и верските вредности и традиции на општеството, исто така, треба 
да се почитуваат. Меѓутоа, кога на поединците би им се наметнал одреден 
начин на облекување со повикување на вера, односната вера се доживува 
и се претставува како збир вредности кои не се во согласност со оние на 
современо општество. Исто така, во Турција, каде мнозинството од насе-
лението се Муслимани, претставувањето на носењето исламска шамија 
како задолжителна верска обврска би резултирало во дискриминација по 
основ на облекување помеѓу Муслиманите кои се активни верници, Мус-
лиманите кои не се активни верници и неверниците, при што секој кој би 
одбил да носи шамија несомнено би се сметал за некој кој е против верата 
или кој не е верник.

Уставниот суд, исто така, кажал дека на студентите мора да им се дозволи и 
да работат и да го продолжат своето образование во мирна, толерантна 
атмосфера на заемна поддршка, при што симболите на верска припадност 
не треба да ги оддалечуваат од остварувањето на таа цел. Тој утврдил дека, 
без разлика дали исламската шамија била правило во исламот, давањето 
правно признавање на верски симбол од тој вид во институции за високо 
образование не било во согласност со принципот дека државното образо-
вание мора да биде неутрално, бидејќи тоа би предизвикало конфликти 
помеѓу студентите со различно верско убедување или уверување.

40. На 25 октомври 1990 година преодниот дел 17 од Законот бр. 2547) влезе 
во сила. Тој пропишува:

„Изборот на начинот на облекување е слободен во институции за високо 
образование, под услов да не е во спротивност со законите кои се во сила.“

41. Во пресуда од 9 април 1991 година, која беше објавена во Службен весник 
на 31 јули 1991 година, Уставниот суд посочил дека, во контекст на 
принципите кои ги воспоставил во својата пресуда од 7 март 1989 година, 
горенаведената одредба не дозволувала да се носат шамии во институции 
за високо образование од верски причини, и тоа беше во согласност со 
Уставот. Тој, inter alia, навел:

 „...поимот ’закони кои се во сила‘ се однесува, прво и пред сè, на Уставот 
... Во институции за високо образование, спротивно е на принципите на 
секуларизам и еднаквост вратот и косата да се покриени со превез или 
шамија врз основа на религиозно убедување. Во овие околности, слобо-
дата во изборот на начинот на облекување која се дозволува со спорната 
одредба во институции за високо образование ’не се однесува на облека 
од верска природа или акт на покривање на вратот и косата со превез и 
шамија‘... Слободата дозволена со оваа одредба [преоден дел 17] е усло-
вена со тоа дека не смее да биде спротивна на ’законите кои се во сила‘. 
Со пресудата [од 7 март 1989 година] на Уставниот суд се утврдува дека 
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покривањето на вратот и косата со шамија е, прво и пред сè, спротивно 
на Уставот. Последователно на тоа, со условот утврден во горенаведениот 
дел со кој се бара [изборот на начинот на] облекувањето да не е во спро-
тивност со законите во сила, се отстранува актот на ’покривање на вратот 
и косата со шамија‘ од опфатот на слободата во начинот на облекување...“

3. Примена на прописите на Универзитетот во Истанбул

42. Универзитетот во Истанбул беше основан во петнаесеттиот век и е еден 
од главните центри за државно високо образование во Турција. Тој се со-
стои од седумнаесет факултети (вклучувајќи два Медицински факултети 
- Cerrahpaşa и Çapa) и дванаесет виши школи. На него студираа околу 50 
000 студенти.

43. Во 1994 година по кампањата за петиција покрената од студентки запи-
шани на курс по акушерство на медицинската школа на Универзитетот, 
заменик-ректорот испратил меморандум во кој ја опишал заднината во 
врска со прашањето за носење исламска шамија и законската основа за 
релевантните прописи, особено посочувајќи:

 „Намерата на забраната студентки запишани на курс по акушерство да 
носат шамија за време на консултации не беше да се повреди нивната 
слобода на совест и вера, туку да се почитуваат законите и прописите кои 
се во сила. При вршење на нивната работа, бабиците и медицинските се-
стри носат униформа.  Таа униформа е опишана и е дефинирана во пропи-
сите издадени од Министерството за здравство ... Студентите кои сакаат 
да се занимаваат со оваа професијата се запознаени со ова. Замислете сту-
дент по акушерство кој се обидува да стави или да извади бебе од инкуба-
тор, или кој му асистира на доктор во операциона сала или во породилно 
одделение носејќи мантил со долги ракави.“

44. Заменик-ректорот беше загрижен поради можноста кампањата за 
дозвола за носење исламска шамија во сите универзитетски простории да 
достигне степен кога се појавува ризик од тоа да дојде до нарушување на 
редот и предизвикување немири на Универзитетот, факултетот, болницата 
Cerrahpaşa и вишата медицинска школа. Тој ги повикал студентите да по-
стапуваат во согласност со правилата за начинот на облекување, особено 
потсетувајќи ги на правата на пациентите.

45. Извршниот орган на Универзитетот усвоил резолуција во врска со прави-
лата за облекување за студентите и универзитетскиот персонал на 1 јуни 
1994 година, која пропишува:

 „Правилата со кои се регулира начинот на облекување на универзитетите 
се утврдени во законите и прописите. Уставниот суд донесе пресуда со која 
се спечува носење верска облека на универзитетите.
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 Оваа пресуда важи за сите студенти на нашиот Универзитет и за академ-
скиот персонал, како административен така и друг, на сите нивоа. Покон-
кретно, медицинските сестри, бабиците, докторите и ветеринарите треба 
да ги почитуваат прописите за начинот на облекување, кои ги налагаат 
научните согледувања и законите, за време на консултации за здравство 
и применета наука (во врска со нега на пациенти, лабораториска работа, 
хирургија и микробиологија). На секој кој нема да постапува во согласност 
со правилата ќе му се забрани пристап на консултации.“

46. На 23 февруари 1998 година беше дистрибуирано циркуларно писмо 
потпишано од заменик-ректорот на Универзитетот во Истанбул, кое 
содржело насоки за влез на студенти со брада или кои носат исламска 
шамија (во врска со текстот на ова циркуларно писмо, види став 16 погоре).

47. Универзитетот во Истанбул усвоил резолуција (бр. 11 на 9 јули 1998 годи-
на), која гласи како што следува:

„1. Студентите на Универзитетот во Истанбул постапуваат во согласност со 
законските принципи и правила за начинот на облекување содржани во 
одлуките на Уставниот суд и на повисоките правосудни органи.

2. Студентите не смеат да носат облека која симболизира или изразува која 
било вера, верување, раса или политичко или идеолошко убедување во 
која било институција или на која било катедра на Универзитетот или во 
која било од неговите простории.

3. Студентите постапуваат во согласност со правилата со кои се бара да се 
носи посебна облека поради професионални причини во институциите и 
на катедрите каде се запишани.

4. Фотографии доставени од студентите до нивната институција или катедра 
[мора да се сликани] en face ’со откриена глава и врат‘. Тие не смее да бидат 
постари од шест месеци и мора да бидат такви  да може студентот веднаш 
да се идентификува.

5. Секој кој покажува став кој е спротивен на горенаведените точки или кој, со 
свои зборови, пишување или дела, поттикнува на таков став подлежи на 
постапка против него според одредбите од Правилникот за дисциплински 
постапки за студенти.“

4. Правилник за дисциплински постапки за студенти

48. Правилникот за дисциплински постапки за студенти, кој беше објавен 
во Службен весник на 13 јануари 1985 година, пропишува пет видови на 
дисциплинска казна: опомена, укор, привремена суспензија во траење од 
една недела до еден месец, привремена суспензија во траење од еден или 
два семестри, и исклучување.



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 485

49. Самото носење исламска шамија во просториите на Универзитетот не 
претставува дисциплински прекршок.

50. Врз основа на став 6 (а) од Правилникот, студент чие „однесување и став 
не доликуваат на студент“ ќе подлежи на изрекување опомена.  Укор ќе 
се издаде, inter alia, на студенти чие однесување е такво што доведува до 
губење почит и доверба кои студентите мора да ги влеваат, или кои ги 
нарушуваат предавањата, семинарите, консултациите во лаборатории 
или работилници (став 7 (а) и (д)). Студентите кои, директно или инди-
ректно, ја ограничуваат слободата на другите да учат и да подучуваат 
или чие однесување може да го наруши спокојот, мирот и работливоста 
потребни во институциите за високо образование или кои се ангажираат 
во политички активности во такви институции подлежат на привремена 
суспензија во траење од една недела до еден месец (став 8 (а) и (в)). Со 
став 9 (ѕ) се пропишува дека студенти кои организираат или учествува-
ат на неодобрени состаноци во универзитетски простории подлежат на 
суспензија во траење од еден до два семестри.

51. Постапката за разгледување дисциплински претставки се регулира со 
ставовите од 13 до 34 од Правилникот. Со ставовите 16 и 33 се пропишува 
дека правата на студентите на одбрана мора да се почитуваат и дисци-
плинската комисија мора да ги земе предвид причините кои довеле до тоа 
студентот да ги повреди правилата. Сите дисциплински мерки подлежат 
на судско преиспитување во управните судови.

5. Регулаторно овластување на универзитетските органи

52. Бидејќи универзитетите се органи по јавно право врз основа на член 130 
од Уставот, тие уживаат одреден степен на автономност, што подлежи на 
контрола од страна на државата, а се рефлектира во фактот дека со нив 
управуваат менаџерски тела, како што се заменик-ректор, со делегирани 
законски овластувања.

Релевантните делови од Дел 13 од Законот бр. 2547 пропишуваат:

“...

(б) Заменик-ректорите ги имаат следните овластувања, надлежности и од-
говорности:

1. да претседаваат со седници на универзитетските одбори, да ги спроведу-
ваат нивните резолуции, да ги разгледуваат предлозите од универзитет-
ските одбори и да донесуваат одлуки како што е потребно, и да обезбедат 
дека институциите кои претставуваат дел од универзитетот функциони-
раат на координиран начин;

...
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5. да вршат надзор и да ги следат универзитетските катедри и универзитет-
скиот персонал на сите нивоа.

Заменик-ректорот е оној кој првично е одговорен за преземање мерки на без-
бедност и за вршење надзор и следење на административните и на науч-
ните аспекти од функционирањето на Универзитетот ...“ 

53. Овластувањето за следење и вршење надзор доделено на заменик-ректор 
со Дел 13 од Законот бр. 2547 подлежи на условот за законитост и преглед 
од страна на управните судови.

В. Обврзувачка сила на образложенијата во пресудите на Уставниот суд

54. Во својата пресуда од 27 мај 1999 година (E. 1998/58, K. 1999/19), која 
беше објавена во Службен весник на 4 март 2000 година, Уставниот суд 
наведе, inter alia:

„Законодавната и извршната власт се обврзани како со диспозитивот во 
пресудите така и со образложенијата во целина. Пресудите и причините 
наведени во нив ги пропишуваат стандардите според кои ќе се мери за-
конодавната активност и ќе се утврдуваат насоките за таквата активност.“

Г. Споредбено право

55. Веќе повеќе од дваесет години, местото на исламската шамија во 
државното образование е предмет на расправа низ Европа. Во повеќето 
европски земји, расправата се фокусира главно на основни и средни 
училишта. Меѓутоа, во Турција, Азербејџан и во Албанија, расправата 
не се однесува само на прашањето на индивидуална слобода, туку и на 
политичкото значење на исламската шамија. Овие се единствените земји-
членки кои вовеле прописи за носењето исламска шамија на универзите-
тите.

56. Во Франција, каде секуларизмот се смета за еден од камен-темелниците 
на републиканските вредности, на 15 март 2004 година донесен е закон 
со кој се регулира, во согласност со принципот на секуларизам, носењето 
симболи или облека со кои се изразува верска припадност во државните 
основни и средни училишта. Законодавецот внесе нов член L. 141-5-1 во 
Законот за образование, кој пропишува. „Во државните основни и средни 
училишта, забрането е носење симболи или облека со кои учениците от-
ворено ја изразуваат својата верска припадност. Во училишните правил-
ници се наведува дека на поведувањето дисциплинска постапка му прет-
ходи разговор со ученикот.“

 Законот важи за сите државни училишта и образовни институции, 
вклучувајќи подготвителна настава за упис во grandes écoles и курсеви 
за стручно образование). Тој не важи за државните универзитети. Исто 
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така, како што е јасно наведено во циркуларното писмо од 18 мај 2004 
година, тој се однесува единствено на „... симболи, како што се исламската 
шамија, како и да е наречена, кипата или крст со претерана големина, со 
кои веднаш може да се идентификува верската припадност на оној кој ги 
носи“.

57. Во Белгија нема општа забрана за носење верски симболи на училиште. 
Со уредба од 13 март 1994 година во француската заедница се пропишува 
дека образованието е неутрално во рамките на заедницата. На учениците, 
во принцип, им е дозволено да носат верски симболи. Меѓутоа, тие може 
да ги носат единствено ако човековите права, угледот на другите, нацио-
налната безбедност, јавниот ред и јавното здравје и морал се заштитени 
и ако тоа е во согласност со интерните правила. Понатаму, наставници-
те не смеат да дозволат верски или филозофски прозелитизам под нив-
но овластување или организирање засновано на политичка милитант-
ност од или во име на учениците. Во уредбата се пропишува дека може 
да се воведат ограничувања во согласност со училишните правилници. 
На 19 мај 2004 година француската заедница издаде уредба наменета за 
воспоставување еднаков третман. Во фламанската заедница не постои 
еднообразна политика во училиштата за тоа дали треба да се дозволи 
носење симболи на одредена вера или филозофија. Некои дозволуваат, 
а некои не. Кога на учениците им е дозволено да носат такви симболи, 
ограничувањата може да се воведат од причини поврзани со хигиена или 
безбедност.

58. Во други земји (Австрија, Германија, Холандија, Шпанија, Шведска, 
Шваjцарија и Обединетото Кралство), во некои случаи, по долги законски 
расправи, државните образовни органи им дозволуваат на муслимански-
те ученици и студенти да носат исламска шамија.

59. Во Германија, каде расправата се фокусираше на тоа дали на наставни-
ците треба да им се дозволи да носат исламска шамија, на 24 септември 
2003 година Уставниот суд наведе случај помеѓу наставник и покраината 
Баден-Вуртемберг дека непостоењето никаква изрична законска забрана 
значеше дека наставниците имале право да носат шамија. Последовател-
но на тоа, тој воведе обврска за покраината Länder да пропише правила за 
начинот на облекување, доколку сакаат да го забранат носењето исламска 
шамија во државните училишта.

60. Во Австрија не постои конкретен закон со кој се регулира носењето шамија, 
турбан или кипа. Во принцип, се смета дека забрана за носење шамија ќе 
биде оправдана единствено ако претставува опасност по здравјето или 
безбедноста на учениците.

61. Во Обединетото Кралство постои толерантен став кон учениците кои но-
сат верски симболи. Проблемите во врска со исламската шамија се рет-
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ки. За прашањето, исто така, се расправа и во контекст на отстранување 
на расната дискриминација во училиштата со цел да се зачува нивниот 
мултикултурен карактер (види, особено, Mandla против. Dowell, The Law 
Reports 1983, стр. 548-70). Комисијата за расна еднаквост, чии мислења 
имаат само статус на препораки, исто така, го разгледала прашањето за 
исламската шамија во 1988 година во предметот на Altrincham Grammar 
School, кој завршил со компромис помеѓу приватното училиште и члено-
вите на семејството на две сестри кои сакале да им се дозволи да носат 
исламска шамија на училиште. Училиштето се согласило да им дозволи 
да ја носат шамијата, под услов таа да е со морнарско сина боја (бојата на 
училишната униформа), заврзана на вратот и без декорации.

Во предметот R. (во предметот на Begum) против Headteacher and Governors 
of Denbigh High School ([2004] EWHC 1389 (Admin)), Високиот суд требало 
да одлучи за спор помеѓу училиштето и муслимански ученик кој сакал да 
носи jilbab (долга наметка до земја). Училиштето барало учениците да но-
сат униформа, а една од можните опции била шамијата и shalwar kameeze 
(долга традиционална облека од индискиот потконтинент). Во јуни 2004 
година Високиот суд ја отфрлил апликацијата на ученикот, сметајќи дека 
немало повреда на неговата слобода на вера. Меѓутоа, таа пресуда била 
укината во март 2005 година од Апелациониот суд, кој прифатил дека 
имало мешање во правото на ученикот на вера, бидејќи малцинството 
Муслимани во Обединетото Кралство сметале дека постои верска обврска 
за носење jilbab од пубертет и ученикот беше на такво мислење. Училиш-
ните власти не дале никакво оправдување за ваквото мешање, бидејќи 
процесот на донесување одлука не бил во согласност со слободата на вера.

62. Во Шпанија не постои изрична законска забрана учениците да носат вер-
ски прекривки за глава во државните училишта. Врз основа на два крал-
ски декрета од 26  јануари 1996 година, кои важат за основни и средни 
училишта, освен ако надлежниот орган – автономната заедница – не во-
вела посебни мерки, членовите на училишната управа имаат овластување 
да издадат училишни правила кои може да вклучуваат одредби за начи-
нот на облекување. Зборувајќи општо, државните училишта дозволуваат 
да се носи шамија.

63. Во Финска и Шведска превезот може да се носи на училиште. Меѓутоа, 
се прави разлика помеѓу burka (поим кој се користи за да се опише долга 
покривка која го покрива целото тело и лицето) и niqab (покривка кој го 
покрива целиот горен дел од телото со исклучок на очите). Во Шведска, 
Државната агенција за образование издаде задолжителни упатства во 
2003 година. Со нив им се дозволува на училиштата да забранат носење 
burka и niqab, под услов тие да го прават тоа во духот на дијалог за заед-
ничките вредности на еднаквоста на половите и почитување на демо-
кратскиот принцип на кој се заснова образовниот систем.
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64. Во Холандија, каде прашањето за носење исламска шамија се разгледу-
ва повеќе од гледна точка на дискриминација отколку од гледна точка на 
слобода на вера, генерално се толерира. Во 2003 година беше издадено 
необврзувачко упатство. Училиштата може да побараат од учениците да 
носат униформа, под услов правилата да не се дискриминаторски и да се 
вклучени во училишниот проспект, и казната за ниво повредување да не 
е несразмерна. Забрана за burka се смета за оправдана поради потреба-
та да може да се идентификуваат учениците и да се комуницира со нив. 
Исто така, Комисијата за еднаков третман во 1997 година одлучила дека 
забраната за носење покривка/превез за време на часовите по физичко 
воспитување поради безбедносни причини не била дискриминаторска.

65. Во голем број други земји (Русија, Романија, Унгарија, Грција, Чешката 
Република, Словачка и Полска), прашањето за носење исламска шамија 
се чини дека сè уште не доведува до покренување какви било подетални 
законски расправи.

Д. Релевантни текстови на Советот на Европа за високо образование

66. Меѓу различните текстови усвоени од Советот на Европа за високо 
образование, треба да се наведат, пред сè, Препорака 1353 (1998) на 
Парламентарното собрание за пристап на малцинства кон високо 
образование, која беше усвоена на 27 јануари 1998 година, и Препорака 
бр. R (98) 3 на Советот на министри за пристап до високо образование, 
која беше усвоена на 17 март 1998 година.

Друг релевантен инструмент во оваа област е заедничката Конвенција на Со-
ветот на Европа и УНЕСКО за признавање на квалификации во областа на 
високо образование во регионот на Европа, која беше потпишана во Лиса-
бон на 11 април 1997 година и влезе во сила на 1 февруари 1999 година.

67. Во Преамбулата на Конвенцијата за признавање на квалификации во об-
ласта на високо образование во регионот на Европа е наведено:

„Свесни за фактот дека правото на образование е човеково право, и дека 
високото образование, кое е од клучно значење во стекнувањето и 
усовршувањето на знаењата, претставува огромно културно и научно 
богатство за поединците и за општеството ...“

68. На 17 март 1998 година Комитетот на министри на Советот на Европа 
усвои Препорака бр. R (98) 3 за пристап до високо образование. Во Пре-
амбулата на Препораката е наведено:

 „... високото образование треба да има клучна улога во унапредување на 
човековите права и основните слободи и зајакнување на плуралистичка 
демократија и толеранција [и] ... проширувањето на можностите за 
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припадниците на сите групи во општеството да учествуваат во високо 
образование може да придонесе за обезбедување демократија и градење 
доверба во ситуации на социјална тензија ...“

69. Слично, во член 2 од Препорака 1353 (1998)  за пристап на малцинства 
кон високо образование, која беше усвоена од Парламентарното собрание 
на Советот на Европа на 27 јануари 1998 година, е пропишано:

„Образованието е основно човеково право и, според тоа, пристапот до сите 
нивоа, вклучувајќи го и високото образование, треба да биде подеднакво 
достапен на сите оние кои имаат престој во државите-потписнички на 
Европската конвенција за култура.“

ПРАВО

I  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 9 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

70. Апликантката навела дека забраната за носење исламска шамија во 
институции за високо образование претставува неоправдано мешање во 
нејзиното право на слобода на вера, особено, нејзиното право да ја изрази 
својата вера.

Таа се повикала на член 9 од Конвенцијата, кој пропишува:

„1. Секој има право на слобода на мисла, совест и вера; ова право ја вклучува 
слободата за промена на верата и уверувањето, како и слободата на 
изразување на својата вера или уверување, сам или заедно со другите, 
јавно или приватно, преку богослужба, поука, проповеди, верски обреди 
и ритуали. 

2. Слободата за изразување на својата вера или на своите убедувања може 
да биде предмет само на оние ограничувања што се предвидени со закон 
и кои претставуваат мерки во интерес на јавната безбедност, поредокот, 
здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на други, не-
опходни во едно демократско општество.“

А. Пресудата на Советот

71. Советот утврдил дека прописите на Универзитетот во Истанбул кои го 
ограничуваат правото на носење исламска шамија и преземените мерки 
во согласност со нив претставувале мешање во правото на апликантката 
да ја изразува својата вера. Тој продолжил утврдувајќи дека мешањето 
било пропишано со закон и спроведено со цел следење на една од леги-
тимните цели утврдени во вториот став од член 9 од Конвенцијата. Тоа 
во принцип било оправдано и сразмерно на целите кои се стреми да се 
остварат и, според тоа, можело да се смета како „неопходно во едно демо-
кратско општество“ (види ставови од 66 до 116 од пресудата на Советот).
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Б. Поднесоци на странките до Големиот судски совет

72. Во своето барање за обраќање до Големиот судски совет од 27 септември 
2004 година и во своите усни изјави на рочиштето, апликантката ги 
оспорила основите на кои Советот заклучил дека немало повреда на член 
9 од Конвенцијата.

73. Меѓутоа, во писмените коментари кои таа ги доставила до Големиот суд-
ски совет на 27 јануари 2005 година, таа навела дека не барала законско 
признавање на правото за сите жени да носат исламска шамија на сите 
места, и особено наведе: „Во пресудата на Одделот јасно е наведен кон-
цептот дека правото да се носи шамија нема секогаш да се заштитува со 
слободата на вера. [Јас] не го оспорувам тој пристап.“

74. Владата побара од Големиот судски совет да го потврди наодот на Советот 
дека немало повреда на член 9.

В. Оцена на Судот

75. Судот мора да разгледа дали имало мешање во правото на апликантката 
според член 9 и, доколку имало, дали таквото мешање било „предвидено 
со закон“, дали било со цел остварување на легитимна цел и дали било 
„неопходно во едно демократско општество“ во рамките на значењето на 
член 9, § 2, од Конвенцијата.

1. Дали постоело мешање?

76. Апликантката кажала дека нејзиниот избор на начинот на облекување 
требало да се третира како почитување на верските правила кои таа ги 
сметала за „познат обичај“. Таа останала при тоа дека ограничувањето за 
кое станува збор, имено правилата за носење исламска шамија во универ-
зитетски простории, претставувало јасно мешање во нејзиното право да 
ја изрази својата вера.

77. Владата не достави никакви поднесоци до Големиот судски совет за ова 
прашање.

78. Во врска со тоа дали постоело мешање, Големиот судски совет ги поддржу-
ва следниве наоди на Советот (види став 71 од пресудата на Советот):

„Апликантката наведе дека, со носењето шамија, таа почитувала верско 
правило и на тој начин ја изразувала својата желба строго да се придржува 
на обврските кои ги наметнува исламската вера. Соодветно на тоа, 
нејзината одлука да носи шамија може да се смета како мотивирана или 
инспирирана од вера или уверување и, без да одлучи дали таквите одлу-
ки секогаш се донесени за да се исполни верска обврска, Судот продол-
жи да постапува врз основа на претпоставката дека прописите за кои 
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станува збор, со кои се воведуваат ограничувања на местото и начинот 
на остварување на правото на носење исламска шамија на универзитети, 
претставувале мешање во правото на апликантката да ја изрази својата 
вера.“

2. „Предвидено со закон“

(а) Произнесувања на странките до Големиот судски совет

79. Апликантката кажала дека не постоел „пишан закон“ со кој на студентите 
им се забранува да носат исламска шамија на Универзитет, ниту кога таа се 
запишала во 1993 година ниту во периодот потоа. Таа објаснила дека спо-
ред Правилникот за дисциплински постапки за студенти, самото носење 
исламска шамија не претставувало дисциплински прекршок (види став 
49 и став 50 погоре). Првиот пропис со кој е ограничено нејзиното право 
да носи шамија бил циркуларното писмо издадено од заменик-ректорот 
на 23 февруари 1998 година, околу четири и пол години подоцна.

80. Според поднесокот на апликантката, не можело валидно да се тврди дека 
законската основа за тој пропис била судската пракса на турските судо-
ви, бидејќи судовите имале надлежност само да го применуваат законот, 
а не да утврдуваат нови законски правила. Иако во неговите пресуди од 
7 март 1989 година и од 9 април 1991 година (види став 39 и став 41 по-
горе), Уставниот суд не постапил ultra vires во забраната за носење шамија 
во поединечни случаи, законодавната власт не ја протолкувала првата од 
пресудите на тој суд на начин дека од него се бара да воведе закон со кој се 
забранува носењето исламска шамија. Во сила немало ниту една законска 
одредба со која им се забранува на студентите да носат шамија во просто-
рии на институции за високо образование, додека причините дадени од 
Уставниот суд за својата одлука немаа законски сила.

81. Апликантката кажа дека иако универзитетските органи, вклучувајќи ги 
и кабинетот на заменик-ректорот и на деканот, неоспорливо имале сло-
бода да ги применат своите овластувања кои им се доделени во соглас-
ност со закон, опфатот на тие овластувања и нивните ограничувања, исто 
така, бил дефиниран со закон, како што биле и постапките преку кои тие 
овластувања се применуваат и заштитните механизми против злоупо-
треба на овластување. Во конкретниот случај, заменик-ректорот немал 
одобрување или овластување, ниту во согласност со законите во сила ниту 
со Правилникот за дисциплински постапки за студенти, да им одбие при-
стап на студентите „кои носат шамија“ во универзитетските простории 
или во салите за испит. Исто така, законодавната власт во ниту една фаза 
не настојувала да издаде општа забрана за носење верски симболи во учи-
лишта и на универзитети и таквата забрана никогаш немала поддршка 
во Парламентот, и покрај жестоката расправа поттикната од носењето 
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исламска шамија. Покрај тоа, фактот дека административните органи не 
воспоставиле никакви општи прописи кои пропишуваат воведување дис-
циплински казни за студенти кои носат шамија во институции за високо 
образование значи дека не постои таква забрана.

82. Апликантката сметала дека мешањето во нејзиното право не можело 
да се предвиди и не се засновало на „закон“ во рамките на значењето на 
Конвенцијата.

83. Владата се ограничила на тоа да побара од Големиот судски совет да го 
поддржи наодот на Советот во врска со ова.

(б) Оцена на Судот

84. Судот повторува дека според решените случаи во неговата судска пракса 
поимот „предвидено со закон“ бара прво оспорената мерка да биде 
заснована на домашното право. Тој, исто така, посочува на квалитетот 
на законот за кој станува збор, барајќи тој да им е достапен на односни-
те лица и да е подготвен со доволна прецизност за да им овозможи – до-
колку е потребно, со соодветен совет - да ги предвидат, до степен до кој 
тоа може разумно да се очекува во тие околности, последиците кои даде-
но дејство може да ги предизвика и да го регулираат своето однесување 
(види Gorzelik и други против Полска [GC], бр. 44158/98, § 64, ECHR 2004-I).

85. Судот напоменува дека аргументите на апликантката во врска со наво-
дната непредвидливост на турското право не се однесуваат на циркулар-
ното писмо од 23 февруари 1998 година на кое се засновала забраната 
студентите да носат превез за време на предавања, курсеви и консулта-
ции. Тоа циркуларно писмо го издал заменик-ректорот на Универзите-
тот во Истанбул, кој, како надлежно лице на кое му се доделени главните 
овластувања за донесување одлуки, беше одговорен за надзор и следење 
на административните и на научните аспекти од функционирањето на 
Универзитетот. Тој го издал циркуларното писмо врз основа на законската 
рамка утврдена во Дел 13 од Законот бр. 2547 (види став 52 погоре) и во 
согласност со регулаторните одредби кои биле усвоени претходно.

86. Меѓутоа, според апликантката, циркуларното писмо не било во согласност 
со преодниот дел 17 од Законот бр. 2547, бидејќи со тој дел не се забранува 
носењето исламска шамија и не постоеле никакви законски норми кои би 
можеле да претставуваат законска основа за регулаторна одредба.

87. Оттука, Судот мора да разгледа дали преодниот дел 17 од Законот бр. 2547 
можел да претставува законска основа за циркуларното писмо. Во врска со 
тоа, тој потсетува дека првенствено националните органи, особено судо-
вите, треба да го толкуваат и да го применуваат домашното право (види 
Kruslin против Франција, пресуда од 24 април 1990, серија A бр. 176-A, стр. 
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21-22, § 29) и укажува дека, при одбивање на аргументот дека циркулар-
ното писмо било незаконско, управните судови се потпирале на решените 
предмети во судска пракса на Врховниот управен суд и на Уставниот суд 
(види став 19 погоре).

88. Понатаму, во врска со зборовите „во согласност со законот“ и „предвидено 
со закон“ од членовите од 8 до 11 од Конвенцијата, Судот посочил дека 
отсекогаш го сфаќал поимот „закон“ во неговото „материјално“ значење, 
а не во неговото „формално“ значење; тој ги вклучи и „пишаниот закон“, 
кој ги опфаќа актите од понизок ранг (види De Wilde, Ooms и Versyp про-
тив Белгија, пресуда од 18 јуни 1971, серија A бр. 12, стр. 45-46, § 93) и ре-
гулаторните мерки преземени од сручни регулаторни тела во согласност 
со овластувањата независно да донесуваат одлуки кои им се доделени од 
Парламентот (види Barthold против Германија, пресуда од 25 март 1985, 
серија A бр. 90, стр. 21-22, § 46), и непишаниот закон. „Законот“ мора да се 
сфати на начин кој ги опфаќа и кодифицираното право и судската пракса 
(види, меѓу другите извори, The Sunday Times против Обединетото Крал-
ство (no. 1), пресуда од 26 април 1979, серија A бр. 30, стр. 30, § 47; Kruslin, 
цитирано погоре, стр. 21-22, § 29 in fine; и Casado Coca против Шпанија, пре-
суда од 24 февруари 1994, серија A бр. 285-A, стр. 18, § 43). Сè на сè, „право-
то“ е одредба која е во сила онака како што ја толкуваат надлежните судо-
ви.

89. Следствено на тоа, прашањето мора да се разгледа не само врз основа на 
текстот во преодниот дел 17 од Законот бр. 2547, туку и врз основа на ре-
левантната судска пракса.

Во врска со тоа, како што Уставниот суд посочил во својата пресуда од 9 април 
1991 година (види став 41 погоре), текстот во тој дел покажува дека сло-
бодата на избор на начинот на облекување во институции за високо обра-
зование не е апсолутна. Во согласност со условите во таа одредба, студен-
тите може слободно да изберат да се облекуваат онака како што сакаат 
„под услов [нивниот избор] да не е во спротивност со законите во сила“.

90. Оттука, спорот се однесува на значењето на зборовите „закони во сила“ во 
горенаведената одредба.

91. Судот повторува дека опфатот на поимот за предвидливост значително 
зависи од содржината на инструментот за кој станува збор, областа за која 
е наменет да ја опфати, и бројот и статусот на оние на кои се однесува. 
Исто така, мора да се има на ум дека, без разлика колку јасно е подгот-
вена законска одредба, нејзината примена вклучува неизбежен елемент 
на толкување од страна на судија, бидејќи секогаш ќе има потреба за 
појаснување на нејасностиите и за приспособување на одредени окол-
ности. Одредено сомневање во врска со факти кои може да се толкуваат 
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на различен начин, само по себе, не прави законската одредба да биде 
непредвидлива во својата примена. Ниту, пак, самиот факт дека таква 
одредба може да се толкува на повеќе од еден начин значи дека таа не 
го исполнува условот за „предвидливост“ за потребите на Конвенцијата. 
Улогата на пресудување доделена на судовите е прецизно да ги расчисти 
сомневањата во врска со толкувањето кои остануваат, земајќи ги предвид 
промените во секојдневната пракса (види Gorzelik и други, цитирано по-
горе, § 65).

92. Во врска со тоа, Судот укажува дека во својата горенаведена пресуда, 
Уставниот суд утврдил дека зборовите „закони во сила“ неминовно го 
вклучуваат Уставот. Пресудата, исто така, јасно посочува дека давањето 
одобрување студентите „да го покријат вратот и косата со превез или 
шамија од причини поврзани на верско убедување” на универзитетите 
била спротивна на Уставот (види став 41 погоре).

93. Таа одлука на Уставниот суд, кој била и обврзувачка (види став 29 и став 
54 погоре) и достапна, бидејќи била објавена во Службен весник на 31 
јули 1991 година, го надополнила словото на преодниот дел 17 и била во 
согласност со претходната судска пракса на Уставниот суд (види став 39 
погоре). Исто така, Врховниот управен суд дотогаш доследно сметал во 
период од многу години дека носењето исламска шамија на универзитет 
не било во согласност со основните принципи на Републиката, бидејќи 
шамијата полека станувала симбол на визија која била спротивна на сло-
бодите на жените и на тие основни принципи (види став 37 погоре).

94. Во врска со аргументот на апликантката дека законодавното тело во ниту 
една фаза не вовело забрана за носење шамија, Судот повторува дека не е 
на апликантката да изразува мислење за целисходноста на методите из-
брани од законодавното тело на тужената држава за да регулира одреде-
на областа. Нејзината задача е ограничена на тоа да утврди дали усвое-
ните методи и ефектите кои тие ги предизвикуваат се во согласност со 
Конвенцијата (види Gorzelik и други, цитирано погоре, § 67).

95. Понатаму, фактот дека Универзитетот во Истанбул или другите универзи-
тети можеби не примениле конкретно правило – во овој случај преодни-
от дел 17 од Законот бр. 2547 протолкувано во контекст на релевантната 
судска пракса – ригорозно во сите случаи, претпочитајќи да се земе пред-
вид контекстот и посебните карактеристики на поединечни курсеви, са-
миот по себе не го прави тоа правило непредвидливо. Во турскиот уставен 
систем, универзитетските органи не смеат, под ниту една околност, да во-
ведат ограничувања на основните права без тие да се засновани на закон 
(види член 13 од Уставот –  став 29 погоре). Нивната улога е ограничена на 
воспоставување интерни правила на односната образовна институција во 
согласност со правилото со кое се бара усогласеност со законот и што под-
лежи на овластувањата на управните судови да вршат преиспитување.
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96. Понатаму, судот прифаќа дека може да е тешко да се подготват законите 
со висок степен на прецизност за прашања како што се интерните правила 
на универзитетите, и строг пропис може да биде несоодветен (види, muta-
tis mutandis, Gorzelik и други, цитирано погоре, § 67).

97. Исто така, без сомнение прописите за носење исламска шамија постоеле 
на Универзитетот во Истанбул најдоцна од 1994 година, многу пред 
апликантката да се запише таму (види став 43 и став 45 погоре).

98. Во тие околности, Судот утврди дека во турското право не постоела за-
конска основа за мешање, имено преодниот дел 17 од Законот бр. 2547 
протолкуван во контекст на релевантната судска пракса на домашните 
судови. Законот, исто така, бил достапен и може да се смета за доволно 
прецизен да го исполни условот за предвидливост. На апликантката би ѝ 
било јасно, од моментот кога се запишала на Универзитетот во Истанбул, 
дека постоеле ограничувања за носење исламска шамија во универзитет-
ските простории и, од 23 февруари 1998 година, дека можело да не ѝ се 
дозволи пристап на предавања и испити доколку продолжи да постапува 
така.

3. Легитимна цел

99.   Имајќи ги предвид околностите на случајот и условите во одлуките на 
домашните судови, Судот може да прифати дека оспореното мешање било 
сторено првенствено врз основа на остварување на легитимните цели за 
заштита на правата и слободите на другите и за заштита на јавниот ред, 
прашање кое не е спорно помеѓу странките.

4.„Неопходно во едно демократско општество“

(а) Произнесувања на странките до Големиот судски совет

(i) Апликантот

100. Апликантката даде приговор на наодите на Советот. Во нејзините пис-
мени коментари од 27 септември 2004 година и нејзините усни изјави на 
рочиштето, таа наведе дека поимите „демократија“ и „република“ не се 
исти. Иако многу тоталитарни режими тврдат дека се „републики“, само 
вистинска демократија може да се заснова на принципите на плурализам 
и слободоумност. Структурата на правосудниот и на универзитетскиот си-
стем во Турција е утврдена со последователните coups d’état од страна на 
војската во 1960, 1971 и 1980 година. Повикувајќи се на судската пракса 
на Судот и праксата кој била усвоена во бројни земји во Европа, апликант-
ката понатаму навела дека на договорните држави не треба да им се до-
зволи големо поле на слободна процена за да го регулираат начинот на 
облекување на студентите. Таа објаснила дека ниту една европска држава 
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не им забранила на студентите да носат исламска шамија на универзите-
тите и додала дека немало знаци на тензија во институциите за високо 
образование кои би оправдале таква радикална мерка.

101. Апликантката понатаму објаснила во своите горенаведени писмени 
коментари дека студентите се остроумни возрасни луѓе кои имаат 
целосна работна способност и кои можат сами да одлучат што претставува 
примерно однесување. Последователно на тоа, наводот дека, со носењето 
исламска шамија, таа не го почитувала убедувањето на другите или 
дека настојувала да влијае врз колегите студенти и да ги поткопа нив-
ните права и слободи, бил целосно неоснован. Ниту, пак, предизвикала 
надворешно ограничување во поглед на која било слобода со поддршка 
или одобрување на државата. Нејзиниот избор се засновал на верско 
убедување, кое било најважното основно право кое ѝ го доделила плурали-
стичката, либерална демократија. Според неа, било неспорно дека луѓето 
можеле слободно да се подложат на ограничувања доколку тие сметале 
дека тоа е соодветно. Исто така, било неправедно да се каже дека самото 
носење исламска шамија било спротивно на принципот на еднаквост меѓу 
мажите и жените, бидејќи сите вери наметнувале такви ограничувања во 
поглед на облекувањето, а луѓето слободно можеле да изберат дали ќе ги 
почитуваат или не.

102. Спротивно на тоа, во своите писмени коментари од 27 јануари 2005 го-
дина, апликантката кажала дека можела да прифати оти  носењето ислам-
ска шамија нема секогаш да биде заштитено со правото на вера (види став 
73 погоре).

(ii) Владата

103. Владата се согласила со наодите на Советот (види став 71 погоре).

(б) Оцена на Судот

(i) Општи принципи

104. Судот повторува дека, како што е пропишано во член 9, слободата на 
мисла, совест и вера е една од темелите на „демократско општество“ во 
рамките на значењето на Конвенцијата. Оваа слобода, во нејзините верски 
димензии, е еден од најважните елементи со кој се оформува идентитетот 
на верниците и нивното сфаќање на животот, но, исто така, претставува 
драгоцена вредност за атеистите, агностиците, скептиците и незаинтере-
сираните. Плурализмот кој е нараздвоив од демократското општество, а 
кој е извојуван со тешка повеќевековна борба, зависи од неа. Таа слобода ја 
повлекува, inter alia, слободата да се има или да се нема верско уверување 
и да се практикува или да не се практикува вера (види, меѓу другите из-
вори, Kokkinakis против Грција, пресуда од 25 мај 1993, серија A бр. 260-A, 
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стр. 17, § 31, и Buscarini и други против Сан Марино [GC], бр. 24645/94, § 34, 
ECHR 1999-I).

105. Иако верската слобода е првенствено прашање на индивидуална совест, 
таа, inter alia, исто така, подразбира слобода на изразување на својата вера, 
сам и приватно, или заедно со другите, јавно и во круг на оние кои има-
ат иста вера. Во член 9 се наведени различните облици на изразување на 
својата вера или уверување, имено богослужба, поука, проповеди, верски 
обреди и ритуали (види, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek против 
Франција [GC], бр. 27417/95, § 73, ECHR 2000-VII).

Со член 9 не зе заштитува секој чин мотивиран или инспириран од вера или 
уверување (види, меѓу другите извори, Kalaç v. Turkey, пресуда од 1  јули 
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, стр. 1209, § 27; Arrowsmith 
против Обединетото Кралство, бр. 7050/75, извештај на Комисијата од 
12 октомври 1978, Decisions and Reports (DR) 19, стр. 5; C. против Обедине-
тото Кралство, бр. 10358/83, одлука на Комисијата од 15 декември 1983, 
DR 37, стр. 142; и Tepeli и други против Турција (dec.), бр. 31876/96, 11 сеп-
тември 2001).

106. Во демократските општества, во кои коегзистираат неколку вери во 
рамките на една и иста популација, може да е неопходно да се воведат 
ограничувања на слободата за изразување на својата вера или уверување 
со цел да се усогласат интересите на различните групи и да се обезбеди 
дека се почитува уверувањето на секој (види Kokkinakis, цитирано погоре, 
стр. 18, § 33). Ова произлегува и од став 2 од член 9 и од позитивната обвр-
ска на државата според член 1 од Конвенцијата да им ги признаваат на 
сите лица под нејзина надлежност правата и слободите утврдени таму.

107. Судот често ја нагласува улогата на државата како неутрален и непри-
страсен организатор на изразувањето различни вери, вероисповеди 
и уверувања, и наведе дека оваа улога придонесува за јавен ред, верска 
хармонија и толеранција во едно демократско општество. Тој, исто така, 
смета дека обврската на државата за неутралност и непристрасност е не-
споива со кое било овластување кое го има државата да ја оцени легитим-
носта на верските уверувања или начините на кои тие уверувања се израз-
уваат (види Manoussakis и други против Грција, пресуда од 26 септември 
1996, Reports 1996-IV, стр. 1365, § 47; Hasan и Chaush против Бугарија [GC], 
бр. 30985/96, § 78, ECHR 2000-XI; Refah Partisi (the Welfare Party) и други про-
тив Турција [GC], бр. 41340/98, 41342/98, 41343/98 и 41344/98, § 91, ECHR 
2003-II), и со неа се бара од државата да обезбеди заемна толеранција 
помеѓу спротивставените групи (види United Communist Party of Turkey and 
Others против Турција, пресуда од 30 јануари 1998, Reports 1998-I, стр. 27, § 
57). Следствено на тоа, улогата на властите во такви околности не е да ја 
отстранат причината за тензија преку отстранување на плурализмот, туку 
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да обезбедат дека конкурентските групи се толерираат меѓусебно (види 
Serif против Грција, бр. 38178/97, § 53, ECHR 1999-IX).

108. Плурализмот, толеранцијата и слободоумноста се обележја на „демо-
кратско општество“. Иако индивидуалните интереси мора, понекогаш, да 
се подредат на оние на групата, демократијата едноставно не подразбира 
дека секогаш мора да преовладуваат ставовите на мнозинството: мора да 
се постигне рамнотежа која обезбедува правичен и исправен третман на 
луѓето од малцинствата и со која се избегнува секаква злоупотреба на до-
минантна позиција (види, mutatis mutandis, Young, James и Webster против 
Обединетото Кралство, пресуда од 13 август 1981, серија A бр. 44, стр. 25, 
§ 63, и Chassagnou и други против Франција [GC], бр. 25088/94, 28331/95 и 
28443/95, § 112, ECHR 1999-III). Плурализмот и демократијата, исто така, 
мора да се засноваат на дијалог и на духот на компромис кои неопходно 
повлекуваат различни отстапки од страна на поединците или групите по-
единци кои се оправдани, со цел да се одржат и да се унапредат идеалите 
и вредностите на едно демократско општество (види, mutatis mutandis, the 
United Communist Party of Turkey and Others, цитирано погоре, стр. 21-22, § 45, 
и Refah Partisi (the Welfare Party) и други, цитирано погоре, § 99). Кога овие 
„права и слободи“ се самите меѓу оние кои се гарантираат со Конвенцијата 
или со нејзините Протоколи, мора да се прифати дека потребата тие да се 
заштитат може да доведе до тоа државата да ги ограничи другите права 
или слободи, исто така, утврдени во Конвенцијата. Токму оваа постојана 
потрага по рамнотежа помеѓу основните права на секој поединец е она 
што претставува основа на „демократско општество“ (види Chassagnou и 
други, цитирано погоре, § 113).

109. Кога станува збор за прашања во врска со односот помеѓу државата и 
верите, за кои мислењата во едно демократско општество може објективно 
многу да се разликуваат, мора да се даде посебно значење на улогата на 
националните тела кои донесуваат одлуки (види, mutatis mutandis, Cha’are 
Shalom Ve Tsedek, цитирано погоре, § 84, и Wingrove против Обединетото 
Кралство, пресуда од 25 ноември 1996, Reports 1996-V, стр. 1957-58, § 58). 
Ова особено ќе биде случај кога станува збор за регулирање на носењето 
верски симболи во образовни институции, особено (како што може да се 
види од материјалите за споредбено право - види ставови од 55 до 65 по-
горе) имајќи ги предвид различните пристапи на националните органи 
за ова прашање. Низ цела Европа не може да се забележи еднообразно 
сфаќање за значењето на верата во општеството (види Otto-Preminger-
Institut против Австрија, пресуда од 20 септември 1994, серија A бр. 295-A, 
стр. 19, § 50), а значењето или влијанието на јавното изразување на  верско 
уверување ќе се разликува според времето и контекстот (види, меѓу дру-
гите извори, Dahlab против Швајцарија (dec.), бр. 42393/98, ECHR 2001-V). 
Правилата во оваа област следствено ќе се разликуваат од земја до земја, 
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во зависност од националните традиции и барањата кои ја наметнуваат 
потребата да се заштитат правата и слободите на другите и да се одржи 
јавниот ред (види, mutatis mutandis, Wingrove, цитирано погоре, стр. 1957, § 
57). Следствено на тоа, изборот на опфатот и обликот кои таквите пропи-
си треба да ги имаат мора неминовно да се остави на односната држава до 
одреден степен, бидејќи тој ќе зависи од специфичниот домашен контекст 
(види, mutatis mutandis, Gorzelik и други, цитирано погоре, § 67, и Murphy 
против Ирска, бр. 44179/98, § 73, ECHR 2003-IX).

110. Ова поле на слободна процена оди заедно со европски надзор кој ги опфаќа 
и правото и одлуките со кои се применува тоа право. Задачата на Судот е 
да утврди дали мерките преземени на национално ниво биле оправдани 
во принцип и дали биле сразмерни (види Manoussakis и други, цитирано 
погоре, стр. 1364, § 44). При утврдување на тоа до каде се простира полето 
на слободна процена во конкретниот случај, Судот мора да земе предвид 
за што станува збор, имено потребата да се заштитат правата и слободите 
на другите, да се зачува јавниот ред и да се обезбеди граѓански мир и ви-
стински верски плурализам, што е од суштинско значење за опстанокот 
на едно демократско општество (види, mutatis mutandis, Kokkinakis, цити-
рано погоре, стр. 17, § 31; Manoussakis и други, цитирано погоре, стр. 1364, 
§ 44; и Casado Coca, цитирано погоре, стр. 21, § 55).

111. Судот, исто така, укажува дека во одлуките во предметот  Karadu-
man против Турција (бр. 16278/90, одлука на Комисијата од 3 мај 1993, 
DR 74, стр. 93) и Dahlab (цитирано погоре), институциите предвидени со 
Конвенцијата утврдиле дека во едно демократско општество државата 
имала право да воведе ограничувања на носењето исламска шамија, ако 
тоа не било во согласност со остварувањето на целта за заштита на права-
та и слободите на другите, јавниот ред и јавната безбедност. Во предметот 
на Karaduman, мерките преземени на универзитетите за спречување на 
одредени фундаменталистички верски движења да вршат притисок врз 
студентите кои не практикуваат вера или кои припаѓаат на друга вера не 
се сметаа дека претставуваат мешање за целите на член 9 од Конвенцијата. 
Последователно на тоа, утврдено е дека институциите за високо образо-
вание може да го регулираат вршењето обреди и изразувањето симболи 
на вера преку воведување ограничувања во врска со местото и начинот 
на таквото изразување, со цел да се обезбеди мирољубива коегзистенција 
помеѓу студентите од различни вери, на тој начин заштитувајќи го јавниот 
ред и уверувања на другите (види, меѓу другите извори, Refah Partisi (the 
Welfare Party) и други, цитирано погоре, § 95). Во предметот на Dahlab, кој 
се однесуваше на наставничка на одделение со ученици од понизок клас, 
Судот го нагласи, меѓу другото, „моќниот надворешен симбол“ кој го прет-
ставуваше нејзиното носење шамија и праша дали тоа би можело да има 
некаков ефект на прозелитизам, воочувајќи дека тоа изгледа им било 
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наметнато на жени со верско правило кое беше тешко да се усогласи со 
принципот на полова еднаквост. Тој, исто така, посочи дека носењето ис-
ламска шамија не може лесно да се усогласи со пораката на толеранција, 
почит за другите и, пред сè, еднаквост и недискриминација која сите на-
ставници во едно демократско општество треба да им ја пренесуваат на 
своите ученици.

(ii) Примена на горенаведените принципи во конкретниот предмет

112. Мешањето за кое станува збор, предизвикано со циркуларното писмо 
од 23 февруари 1998 година, со кое се воведоа ограничувања во врска со 
местото и начинот на користење на правата на студентите, како што е г-ѓа 
Şahin, да носат исламска шамија во универзитетските простории, според 
турските судови (види ставови 37, 39 и 41 погоре), било врз основа, пред 
сè, на двата принципа на секуларизам и еднаквост.

113. Во својата пресуда од 7 март 1989 година Уставниот суд навел дека се-
куларизмот, како гарант на демократските вредности, бил точка во која 
се соединуваат слободата и еднаквоста. Тој принцип ја спречил државата 
да дава предност на одредена вера или уверување; оттука, тој ја насочу-
вал државата во нејзината улога на непристрасен арбитер, и неминовно 
повлекувал слобода на вера и совест. Тој, исто така, служел за заштита на 
поединецот не само од своеволното мешање на државата, туку и од над-
ворешниот притисок од екстремистички движења.  Уставниот суд додал 
дека слободата на изразување на верата може да се ограничи со цел да се 
одбранат тие вредности и принципи (види став 39 погоре).

114. Како што Големиот судски совет со право наведе (види став 106 од не-
говата пресуда), Судот смета дека овој концепт за секуларизам е во со-
гласност со вредностите на кои се темели Конвенцијата. Тој утврди дека 
почитувањето на тој принцип, кој несомнено е еден од основните прин-
ципи на турската држава кои се во согласност со владеењето на правото 
и почитувањето на човековите права, може да се смета за неопходно со 
цел да се заштити демократскиот систем во Турција. Став со кој не се по-
читува тој принцип нема неопходно да се прифати како став опфатен со 
слободата да се изразува верата и нема да ја ужива заштитата од член 9 
од Конвенцијата (види Refah Partisi (the Welfare Party) и други, цитирано 
погоре, § 93).

115. Откако ги разгледа поднесоците на странките, Големиот судски совет не 
гледа ниту една причина да отстапи од пристапот на Советот (види ставо-
ви од 107 до 109 од пресудата на Советот), како што следува:

“... Судот ... укажува на акцентот кој во турскиот уставен систем се става на 
заштитата на правата на жените ... Уставниот суд на Турција, исто така, ут-
врди дека родовата еднаквост – признаена од Европскиот суд како еден од 
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клучните принципи кои се во основата на Конвенцијата и цел која треба 
да ја остварат земјите-членки на Советот на Европа (види, меѓу другите 
извори, Abdulaziz, Cabales и Balkandali против Обединетото Кралство, 
пресуда од 28 мај 1985, серија A бр. 94, стр. 37-38, § 78; Schuler-Zgraggen 
против Швајцарија, пресуда од 24 јуни 1993, серија A бр. 263, стр. 21-22, § 
67; Burgharz против Швајцарија, пресуда од 22 февруари 1994, серија A бр. 
280-B, стр. 29, § 27; Van Raalte против Холандија, пресуда од 21 февруари 
1997, Reports 1997-I, стр. 186, § 39 in fine; и Petrovic против Австрија, пре-
суда од 27 март 1998, Reports 1998-II, стр. 587, § 37) – е принцип кој импли-
цитно е содржан во вредностите кои се во основата на Уставот ...

... Исто така, како и Уставниот суд ..., Судот смета дека, при разгледување на 
прашањето за исламската шамија во контекст на Турција, мора да се има 
на ум влијанието кое носењето таков симбол, кој се претставува или до-
живува како задолжителна верска обврска, може да го има на оние кои 
избираат да не ја носат. Како што веќе е посочено (види Karaduman, од-
лука цитирана погоре, и Refah Partisi (the Welfare Party) и други, цитирано 
погоре, § 95), прашањата за кои станува збор ја вклучуваат заштитата на 
’правата и слободите на другите‘ и ’одржувањето јавен ред‘ во земја во која 
мнозинството од населението, иако изразува силна приврзаност за пра-
вата на жените и секуларен начин на живот, се придржува на исламска-
та вера. Воведувањето ограничувања на слободата во оваа област може, 
според тоа, да се смета за исполнување итна општествена потреба пре-
ку настојување да се исполнат тие две легитимни цели, особено бидејќи, 
како што наведоа турските судови ..., во последните години овој верски 
симбол во Турција поприма политичко значење.

... Судот не го губи од вид фактот дека постојат екстремистички политички 
движења во Турција, кои настојуваат да ги наметнат, во општеството како 
целина, своите верски симболи и сфаќање за општество засновано на вер-
ски правила ... Тој претходно навел дека секоја договорна  држава може, во 
согласност со одредбите во Конвенцијата, да заземе став против таквите 
политички движења, врз основа на своето историско искуство (види Refah 
Partisi (the Welfare Party) и други, цитирано погоре, § 124). Прописите за кои 
станува збор треба да се разгледуваат во тој контекст и да претставуваат 
мерка наменета да се остварат легитимните цели наведени погоре и, на 
тој, начин, да се зачува плурализмот во Универзитетот.“

116. Имајќи ја предвид горенаведената заднина, принципот на плурализам, 
како што го протолкува Уставниот суд (види став 39 погоре), е оној кој е 
најважната причина која лежи во основата на забраната за носење верски 
симболи на универзитетите. Во таков контекст, кога вредностите на плу-
рализмот, почитувањето на правата на другите и, особено, еднаквоста 
пред законот на мажите и жените, се подучуваат и се применуваат во прак-
са, разбирливо е релевантните органи да сакаат да го зачуваат секуларни-
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от карактер на односната институција, и оттука сметаат дека е спротивно 
на таквите вредности да се дозволи носење верска облека, вклучувајќи, 
како во конкретниот случај, исламска шамија. 

117. Судот сега мора да одреди дали во конкретниот случај постоел разумен 
однос на пропорционалност помеѓу употребените средства и легитимни-
те цели кон чие остварување се стреми  низ ова мешање.

118. Како и Советот (види став 111 од неговата пресуда), Големиот судски со-
вет на почетокот посочува дека е општо познато оти муслиманските сту-
денти кои се активни верници на турските универзитети може слободно, 
во рамките на границите поставени со ограничувањата на образовните 
организации, да ја изразуваат својата вера во согласност со вообичаените 
облици на  муслимански ритуали. Исто така, резолуцијата усвоена од Уни-
верзитетот во Истанбул на 9 јули 1998 година покажува дека разни дру-
ги облици на верска облека, исто така, се забранети во универзитетските 
простории (види став 47 погоре).

119. Треба, исто така, да се посочи дека кога прашањето за тоа дали на студен-
тите треба да им се дозволи да носат исламска шамија се појави на Уни-
верзитетот во Истанбул во 1994 година во врска со курсевите по медици-
на, заменик-ректорот ги потсети за причините за правилата за начинот 
на облекување. Тврдејќи дека повиците да се дозволи носење исламска 
шамија во сите делови во универзитетските простории биле лоша замис-
ла и посочувајќи на ограничувањата во врска со јавниот ред кои важеле 
за курсевите по медицина, заменик-ректорот побарал од студентите да се 
придржуваат на правилата, кои биле во согласност и со законот и со суд-
ската пракса на повисоките судови (види став 43 и став 44 погоре).

120. Понатаму, процесот со кој се спровеле прописите кои довеле до одлу-
ката од 9 јули 1998 година, траел неколку години и бил придружен со 
широка расправа во турското општество и во рамките на наставничката 
професија (види став 35 погоре). Двата највисоки суда, Врховниот упра-
вен суд и Уставниот суд, успеале да воспостават судска пракса врз осно-
ва на решени случаи во врска со ова прашање (види ставови 37, 39 и 41 
погоре). Сосема е јасно дека во текот на процесот на донесување одлуки, 
универзитетските органи настојувале да се приспособат на ситуацијата 
која постојано се развивала на начин на кој не би се забранил пристапот 
на универзитетот на студенти кои носат превез, преку постојан дијалог со 
засегнатите, истовремено обезбедувајќи дека се одржува ред, и особено, 
дека се почитуваат барањата кои ги наметнува природата на курсот за кој 
станува збор. 

121. Во врска со тоа, Судот не го прифаќа поднесокот на апликантката дека 
фактот оти немало дисциплински казни за непочитување на кодексот за 
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облекување, всушност, значел дека не постоеле никакви правила (види 
став 81 погоре). Во врска со тоа како требало да се обезбеди почитување на 
внатрешните правила, не е на Судот, со својот став, да го замени ставот на 
универзитетските органи. Поради нивниот директен и постојан контакт 
со образовната заедница, универзитетските органи, во принцип, се во по-
добра позиција од меѓународен суд да ги проценат локалните потреби и 
услови или барањата на одреден курс (види, mutatis mutandis, Valsamis про-
тив Грција, пресуда од 18 декември 1996, Reports 1996-VI, стр. 2325, § 32). 
Покрај тоа, утврдувајќи дека со прописите се стремело кон остварување 
легитимна цел, Судот нема можност да го примени критериумот за про-
порционалност на начин на кој би го лишел концептот за „внатрешни пра-
вила“ на една институција од намерата.  Со член 9 секогаш не се гаранти-
ра правото на однесување кое е водено од верско уверување (види Pichon 
and Sajous против Франција (dec.), бр. 49853/99, ECHR 2001-X) и на луѓето, 
кои така постапуваат, не им се доделува правото да не ги почитуваат 
правилата кои се покажале дека се оправдани (види Valsamis, цитирано 
погоре, мислење на Комисијата, стр. 2337, § 51).

122. Во контекст на горенаведеното и имајќи го предвид полето на сло-
бодна процена на договорните држави во таа област, Судот утврди дека 
мешањето за кое станува збор било во принцип оправдано и сразмерно на 
целта кон чие остварување се стреми.

123. Следствено на тоа, член 9 од Конвенцијата не е повреден.

II  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 2 ОД ПРОТОКОЛ БР. 1

А. Дали е потребно одвоено разгледување на оваа претставка? 

1. Произнесувања на странките

124. Судот укажува дека, иако апликантката се повикувала на различни 
одредби од Конвенцијата (членови 8, 10 и 14, и член 2 од Протокол бр. 1) 
пред Советот, нејзиниот главен аргумент бил дека имало повреда на чле-
нот 9 од Конвенцијата. Во своето барање за обраќање, апликантката по-
барала од Големиот судски совет да утврди повреда на членовите 8, 9, 10 и 
14 од Конвенцијата и на член 2 од Протокол бр. 1. Таа не доставила правни 
поднесоци во врска со член 10.

125. Меѓутоа, во своите писмени поднесоци од 27 јануари 2005 се чини дека 
апликантката го презентирала својот случај во врска со прописите од 23 
февруари 1998 година во поинакво светло од она во кое претходно бил 
презентиран пред Советот. Во тие поднесоци, таа „ја наведува[ја навела] 
како главен поднесок повредата на член 2 од Протокол бр. 1 и побара[ла] 
од Големиот судски совет да заземе соодветен став“. Меѓу другото, таа по-
барала од Судот да „утврди дека одлуката со која [ѝ] се одбива пристап 
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на Универзитетот кога носи исламска шамија е[била] еднаква на повре-
да на нејзиното право на образование, како што е загарантирано со член 
2 од Протокол бр. 1, протолкувано во контекст на членовите 8, 9 и 10 од 
Конвенцијата”.

126. Владата тврдела дека немало повреда на првата реченица од член 2 од 
Протокол бр. 1.

2.Пресудата на Советот

127. Судот утврдил дека не било покренато ниту едно одвоено прашање 
според членовите 8, 10 и 14 од Конвенцијата или член 2 од Протокол бр. 
1, одредбите на кои се повикувала апликантката, бидејќи релевантните 
околности биле исти на оние кои ги разгледал во врска со член 9, во врска 
со кои не била утврдена никаква повреда.

3.Оцена на Судот

128. Судот напоменува дека според неговата судска пракса која сега е добро 
воспоставена, „случајот“ проследен до Големиот судски совет неминовно 
ги вклучува сите аспекти од апликацијата претходно разгледана од 
Советот во неговата пресуда, при што немало основа за делумно обраќање 
до Големиот судски совет за овој случај (види, како најнови извори, 
Cumpănă и Mazăre против Романија [GC], бр. 33348/96, § 66, ECHR 2004-
XI, и K. and T. против Финска [GC], бр. 25702/94, §§ 140-41, ECHR 2001-VII). 
„Случајот“ проследен до Големиот судски совет е апликацијата онака како 
што била прогласена за допуштена.

129. Судот смета дека, имајќи ги предвид специфичните околности на случајот, 
основната важност на правото на образование и ставот на странките, 
претставката според првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1 може 
да се разгледа одвоено од претставката според член 9 од Конвенцијата, и 
покрај фактот дека, како што беше случајот со член 9, суштината на прет-
ставката е критикување на прописите кои биле издадени на 23 февруари 
1998 година.

130. Како заклучок, Судот ќе ја разгледа оваа претставка одвоено (види, 
mutatis mutandis, Göç против Турција [GC], бр. 36590/97, § 46, ECHR 2002-V).

Б. Применливост

131. Апликантката тврдела дека имало повреда на првата реченица од член 2 
од Протокол бр. 1, која пропишува:

„Никому не може да му се одземе правото на образование.“
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Опфат на првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1

(а) Произнесувања на странките до Големиот судски совет

132. Апликантката изјавила дека, без сомнение, правото на образование, 
како што е загарантирано со првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1, 
се однесува на високото образование, бидејќи таа одредба важела за сите 
институции кои постојат во даден момент.

133. Владата не го коментираше ова прашање.

(б) Оцена на Судот

134. Првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1 пропишува дека никому 
не може да му се одземе правото на образование. Иако во одредбата не 
се споменува високото образование, ништо во неа не упатува на тоа дека 
таа не важи за сите нивоа на образование, вклучувајќи го и високото об-
разование.

135. Што се однесува до содржината на правото на образование и опфатот на 
обврската која тоа ја наметнува, Судот укажува дека во Случајот „поврзан 
со одредени аспекти од законите за употреба на јазиците во образование-
то во Белгија“ („the Belgian linguistic case“ (основаност)), пресуда од 23 јули 
1968, серија A бр. 6, стр. 30-31, § 3), тој навел: „Негативната формулација 
укажува, како што е потврдено и со „подготвителната работа“ ..., дека до-
говорните страни не признаваат такво право на образование кое од нив 
ќе се бара да воспостават, на сопствен трошок, или да субвенционираат, 
образование од кој било конкретен вид или на кое било конкретно ниво. 
Меѓутоа, од ова не може да се заклучи дека државата нема никаква по-
зитивна обврска да обезбеди почитување на такво право кое е загаранти-
рано со член 2 од Протоколот. Бидејќи „право“ постои, тоа им е осигурано, 
врз основа на член 1 од Конвенцијата, на сите лица под надлежност на до-
говорна држава“.

136. Судот не го пропушта фактот дека развојот на правото на образование, 
чија содржина се менува од момент до момент или од место до место спо-
ред економските и социјалните околности, главно зависи од потребите и 
средствата на заедницата. Меѓутоа, од клучно значење е Конвенцијата да 
се толкува и да се применува на начин кој ги прави нејзините права прак-
тични и ефикасни, а не теоретски и нереални. Покрај тоа, Конвенцијата е 
жив инструмент кој мора да се толкува во контекст на денешните услови 
(види Marckx против Белгија, пресуда од 13 јуни 1979, серија A бр. 31, стр. 
19, § 41; Aireyпротив Ирска, пресуда на 9 октомври 1979, серија A бр. 32, стр. 
14-15, § 26; и, како најнов извор, Mamatkulov и Askarov против Турција [GC], 
бр. 46827/99 и 46951/99, § 121, ECHR 2005-I). Иако во првата реченица од 
член 2 во суштина се утврдува пристап до основно и средно училиште, 
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сепак, не постои цврста поделба која го одвојува високото образование од 
другите облици на образование. Во бројни неодамна усвоени инструмен-
ти, Советот на Европа ја нагласи клучната улога и значењето на високото 
образование во унапредување на човековите права и основните слободи 
и зајакнување на демократијата (види, inter alia, Препорака бр. R (98) 3 и 
Препорака 1353 (1998) – цитирани во став 68 и став 69 погоре). Како што 
е наведено во Конвенцијата за признавање на квалификации во врска со 
високо образование во регионот на Европа (види став 67 погоре), високо-
то образование „е од суштинско значење во стекнување и унапредување 
на знаењата“ и „претставува огромно културно и научно богатство како за 
поединците така и за општеството“.

137. Последователно на тоа, би било тешко да се замисли дека институции-
те за високо образование кои постојат во даден момент не влегуваат во 
опфатот на првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1. Иако со тој член 
не се воведува обврска за договорните држави да основаат институции за 
високо образование, секоја држава која го прави тоа има обврска да овоз-
можи ефикасно право на пристап до нив. Во едно демократско општество, 
правото на образование, кое е неопходно за унапредување на човековите 
права, има таква основна улога што рестриктивното толкување на првата 
реченица од член 2 од Протокол бр. 1 не би било во согласност со целта 
или намената на таа одредба (види, mutatis mutandis, Belgian linguistic case, 
цитирано погоре, стр. 33-34, § 9, и Delcourt против Белгија, пресуда од 17 
јануари 1970, серија A бр. 11, стр. 13-15, § 25).

138. Овој пристап е во согласност со извештајот на Комисијата за предме-
тот Belgian linguistic case (пресуда цитирана погоре, стр. 22), во кој уште 
во далечната 1965 година таа навела дека, иако опфатот на правото за-
штитено со член 2 од Протокол бр. 1 не е дефиниран или прецизиран во 
Конвенцијата, тој го вклучува, „за потребите на разгледување на конкрет-
ниот случај“, „правото на влез во претшколски установи, основно, средно 
и високо образование“.

139. Комисијата, последователно, воочила во група одлуки: „право на обра-
зование предвидено во член 2 првенствено се однесува на основно об-
разование, а не неминовно и на напредни студии, како што се технички 
студии“ (види X против Обединетото Кралство, бр. 5962/72, одлука на 
Комисијата од 13 март 1975, DR 2, стр. 50, и Kramelius против Шведска, бр. 
21062/92, одлука на Комисијата од 17 јануари 1996, необјавена). Во понови 
случаи, оставајќи простор за примена на член 2 од Протокол бр. 1 во уни-
верзитетското образование, таа ја разгледала законитоста на одредени 
ограничувања на пристап во институциите за високо образование (види, 
во врска со ограничувањата на пристап до високо образование, X против 
Обединетото Кралство, бр. 8844/80, одлука на Комисијата од 9 декември 
1980, DR 23, стр. 228; и во врска со суспендирање или исклучување од об-
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разовните институции, Yanasik против Турција, бр. 14524/89, одлука на 
Комисијата од 6 јануари 1993, DR 74, стр. 14, и Sulak v. Turkey, бр. 24515/94, 
одлука на Комисијата од 17 јануари 1996, DR 84-А, стр. 98).

140. Од своја страна, по предметот Belgian linguistic case, Судот прогласил низа 
случаи за високо образование за неприфатливи, не поради тоа што првата 
реченица од член 2 од Протокол бр. 1 не била применлива, туку од други 
причини (претставка на лице со инвалидитет кое не ги исполнувало усло-
вите за влез на универзитетот, Lukach против Русија (dec.), бр. 48041/99, 
16 ноември 1999; одбивање да му се дозволи на апликант во притвор 
да се подготви и да го полага последниот испит за добивање диплома 
за правник, Georgiou против Грција (dec.), бр. 45138/98, 13 јануари 2000; 
прекин на напредни студии врз основа на полноважна пресуда и казна, 
Durmaz and Others против Турција (dec.), бр. 46506/99, 46569/99, 46570/99 
и 46939/99, 4 септември 2001).

141. Во контекст на сите горенаведени согледувања, јасно е дека секоја 
институција за високо образование која постои во даден момент влегува 
во опфатот на првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1, бидејќи право-
то на пристап на такви институции е својствено на правото утврдено во 
таа одредба. Ова не претставува проширено толкување со кое се наметну-
ваат нови обврски за договорните држави: тоа се заснова на самите поими 
во првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1 толкувана во контекст на 
тој член и имајќи ја предвид целта и намената на Конвенцијата, која е до-
говор со кој се формулира правото (види, mutatis mutandis, Golder против 
Обединетото Кралство, пресуда од 21 февруари 1975, серија A бр. 18, стр. 
18, § 36).

142. Последователно, првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1 важи во 
конкретниот случај. Начинот на кој таа се применува, секако ќе зависи од 
посебните карактеристики на правото на образование.

В. Основаност

1. Произнесувања на странките до Големиот судски совет

(а) Апликантот

143. Апликантката тврдела дека забраната за носење исламска шамија 
воведена од јавните органи јасно претставува мешање во нејзиното право 
на образование, што резултирало во тоа да ѝ биде одбиен пристап на испит 
по онкологија на 12 март 1998 година, да биде спречена да се запише на 
административниот отсек на Универзитетот на 20 март 1998 година, и 
да ѝ биде одбиен пристап на предавање по неврологија на 16 април 1998 
година и на писмен испит по јавно здравје на 10 јуни 1998 година.
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144. Таа прифатила дека, по својата природа, правото на образование треба да 
го регулира државата. Според неа, критериумите кои треба да се користат 
во прописите треба да бидат исти со оние кои важат за дозволено мешање 
според членовите од 8 до 10 од Конвенцијата. Во врска со тоа, таа посочила 
на непостоењето каква било одредба во турското домашно право со која 
се спречува стекнување високо образование и истакнала дека кабинетот 
на заменик-ректорот немал никакво одобрување или овластување според 
законите во сила да им одбие пристап на Универзитетот на студенти кои 
носат шамија.

145. Апликантката рекла дека и покрај тоа што носела шамија, таа можела да 
се запише на Универзитетот и да студира таму без инцидент четири и пол 
години. Според тоа, таа тврдела дека во времето кога се запишувала на 
Универзитетот и додека студирала, не постоел ниту еден домашен извор 
на право кој би ѝ овозможил да предвиди дека би ѝ се одбил пристап во 
училниците неколку години подоцна.

146. Иако повторила дека мерките преземени во нејзиниот случај биле не-
сразмерни со целта кон чие остварување се стреми, апликантката при-
фатила дека, во принцип, било законски институциите за високо обра-
зование да настојуваат да обезбедат образование во мирно и безбедно 
опкружување. Меѓутоа, бидејќи против неа немало никаква дисциплинска 
постапка, нејзиното носење исламска шамија на ниту еден начин не го на-
рушувало јавниот ред, ниту ги повредило правата и слободите на другите 
студенти. Понатаму, според нејзиниот поднесок, релевантните универзи-
тетски органи имале доволно средства на располагање да го гарантираат 
одржувањето јавен ред, како што се поведување дисциплинска постапка 
или поднесување кривична пријава, ако однесувањето на студент е спро-
тивно на кривичното право.

147. Апликантката тврдела дека условувањето на нејзините студии со тоа 
да се откаже од носење шамија и одбивањето на пристап во образовни 
институции ако одбие да постапи во согласност со тој услов ефективно и 
неправедно ја повредиле суштината на нејзиното право на образование 
и го направиле неефикасно. Ова било надополнето со фактот дека таа 
била младо полнолетно лице со целосно развиена личност и општествени 
и морални вредности, кое било лишено од сите можности да студира во 
Турција на начин кој е во согласност со нејзините уверувања.

148. Поради сите тие причини, апликантката изјавила дека тужената држа-
ва ги пречекорила границите на своето поле на слободна процена, без 
разлика колку тоа поле може да биде широко, и го повредила неговото 
право на образование, протолкувано во контекст на членовите 8, 9 и 10 од 
Конвенцијата.
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(б) Владата

149. Повикувајќи се на судската пракса на Судот, Владата навела дека 
договорните држави имаат поле на слободна процена за да утврдат како 
да го регулираат образованието.

150. Таа додала дека апликантката се запишала на Медицинскиот факултет 
Cerrahpaşa на Универзитетот во Истанбул откако студирала пет години на 
Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бурса, каде носела шамија. 
Заменик-ректорот на Универзитетот во Истанбул издал циркуларно пис-
мо со кое на студентите им се забранува да носат шамија на Универзите-
тот. Забраната се засновала на пресуди на Уставниот суд и на Врховниот 
управен суд. Како што укажал во апликацијата и во барањето за обраќање 
до Големиот судски совет, апликантката не се соочила со потешкотии при 
запишување на Медицинскиот факултет Cerrahpaşa, што докажува дека 
таа уживала еднаков третман во правото на пристап до образовни инсти-
туции. Во врска со мешањето предизвикано со спроведувањето на цирку-
ларното писмо од 23 февруари 1998 година, Владата само се ограничила 
на изјавата дека тоа било предмет на проверка од страна на судовите.

151. Владата на крајот побарала пресудата на Советот да се потврди, тврдејќи 
дека прописите за кои станува збор не биле во спротивност со судската 
пракса на Судот, имајќи го предвид полето на слободна процена дадено на 
договорните држави.

2. Оцена на Судот

(а) Општи принципи

152. Правото на образование, како што е утврдено во првата реченица од 
член 2 од Протокол бр. 1, му го гарантира секому под надлежност на до-
говорните држави „правото на пристап до образовни институции кои 
постојат во даден момент“, но таквиот пристап претставува само дел од 
правото на образование. За тоа право „да биде ефикасно, понатаму е по-
требно, inter alia, поединецот кој го користи тоа право да има можност да 
оствари добивка од стекнатото образование, односно право да стекне, во 
согласност со правилата во сила во секоја држава, во еден или друг об-
лик, официјално признавање на студиите кои ги завршил“ (види Belgian 
linguistic case, цитирано погоре, стр. 30-32, §§ 3-5; исто така, види Kjeldsen, 
Busk Madsen и Pedersen против Данска, пресуда од 7 декември 1976, серија 
A бр. 23, стр. 25-26, § 52). Исто така, во изразот „Никому не може ...“ им-
плицитно е содржан принципот на еднаков третман на сите граѓани во 
остварувањето на нивното право на образование.

153. Основното право на секој на образование е право кое е подеднакво за-
гарантирано на учениците во државните и во независните училишта, без 
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да се прави разлика (види Costello-Roberts против Обединетото Кралство, 
пресуда од 25 март 1993, серија A бр. 247-C, стр. 58, § 27).

154. И покрај неговата важност, ова право не е апсолутно, туку може да под-
лежи на ограничувања; тие се имплицитно дозволени, бидејќи правото на 
пристап „по својата природа бара да биде регулирано од страна на држа-
вата“ (види Belgian linguistic case, цитирано погоре, стр. 32, § 5; исто така, 
види, mutatis mutandis, Golder, цитирано погоре, стр. 18-19, § 38, и Fayed 
против Обединетото Кралство, пресуда од 21 септември 1994, серија A 
бр. 294-B, стр. 49-50, § 65). Како што е познато, регулирањето образовни 
институции може да се разликува на различно место и во различно време, 
inter alia, според потребите и средствата на заедницата и специфичните 
карактеристики на различните нивоа на образование. Последователно на 
тоа, договорните држави уживаат одредено поле на слободна процена во 
оваа област, иако конечната одлука за почитување на барањата предвиде-
ни во Конвенцијата, сепак, е на Судот. За да обезбеди дека ограничувањата 
кои се воведуваат не го стеснуваат правото за кое станува збор до мера до 
која се нарушува неговата суштина, и не го лишуваат од неговата ефектив-
ност, Судот мора да биде сигурен дека тие се предвидливи за оние за кои 
се однесуваат и се во насока на остварување на легитимната цел. Меѓутоа, 
за разлика од ставот во врска со членовите од 8 до 11 од Конвенцијата, 
тој не е обврзан со целосната листа на „легитимни цели“ според член 2 
од Протокол бр. 1, (види, mutatis mutandis, Podkolzina против Латвија, бр. 
46726/99, § 36, ECHR 2002-II). Понатаму, ограничување ќе биде усогласено 
со член 2 од Протокол бр. 1 само ако постои разумен однос на пропорцио-
налност помеѓу употребените средства и целите кон чие остварување се 
стреми.

155. Таквите ограничувања не смеат да бидат во спротивност со другите 
права утврдени во Конвенцијата и во нејзините Протоколи (види Belgian 
linguistic case, цитирано погоре, стр. 32, § 5, Campbell and Cosans против Обе-
динетото Кралство, пресуда од 25 февруари 1982, серија A бр. 48, стр. 19, 
§ 41; и Yanasik, одлука цитирана погоре). Одредбите од Конвенцијата и од 
нејзините Протоколи мора да се разгледуваат во целина. Соодветно на 
тоа, првата реченица од член 2 од Протокол бр. 1 мора, онаму каде што 
е соодветно, да се толкува особено во контекст на членовите 8, 9, и 10 од 
Конвенцијата (види Kjeldsen, Busk Madsen и Pedersen, цитирано погоре, стр. 
26, § 52 in fine).

156. Правото на образование, во принцип, не ја исклучува можноста да 
се прибегне кон дисциплински мерки, вклучувајќи суспендирање или 
исклучување од образовна институција со цел да се обезбеди усогласеност 
со нејзините внатрешни правила. Воведувањето дисциплински казни е 
составен дел на процесот во кој училиште настојува да ја оствари целта за 
која е основано, вклучувајќи го развојот и оформувањето на карактерот 
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и духовните способности на своите ученици (види, меѓу другите извори, 
Campbell и Cosans, пресуда цитирана погоре, стр. 14, § 33; исто така, види, 
во врска со исклучувањето на кадет од воена академија, Yanasik, цитирано 
погоре, и исклучувањето на студент поради измама, Sulak, одлука цитира-
на погоре).

(б) Примена на овие принципи во конкретниот случај

157. На основа на аналогија со своето образложение за прашањето на постоење 
мешање според член 9 од Конвенцијата (види став 78 погоре), Судот може 
да прифати дека прописите врз основа на кои на апликантката ѝ бил 
одбиен пристап на разни предавања и испити поради носење исламска 
шамија претставувале ограничување на нејзиното право на образование, 
и покрај фактот дека таа имала пристап на Универзитетот и можела да 
студира предмет по сопствен избор во согласност со резултатите кои ги 
постигнала на приемниот испит на Универзитетот. Меѓутоа, анализа на 
случајот со повикување на правото на образование не може да се одвои 
во овој случај од заклучокот до кој дошол Судот во врска со член 9 (види 
став 122 погоре), бидејќи согледувањата земени предвид според таа 
одредба се јасно применливи на претставка според член 2 од Протокол 
бр. 1, која се состои од критика на односниот пропис која има речиси иста 
форма како и претставката поднесена во врска со член 9.

158. Во врска со тоа, Судот веќе утврдил дека ограничувањето било предвид-
ливо за засегнатите и било во насока на остварување на легитимните цели 
за заштита на правата и слободите на другите и одржување на јавниот ред 
(види став 98 и став 99 погоре). Очигледната намера на ограничувањето 
беше да се зачува секуларниот карактер на образовните институции.

159. Што се однесува до принципот на пропорционалност, Судот утврдил во 
ставовите од 118 до 121 погоре дека постоел разумен однос на пропор-
ционалност помеѓу употребените средства и целта кон чие остварување 
се стремело. Во таквото утврдување, тој се повикал, особено, на следни-
те фактори, кои се јасно релевантни тука. Прво, мерките за кои стану-
ва збор без сомнение не ги попречувале студентите во исполнување на 
нивните обврски наметнати со вообичаените облици на верски ритуали. 
Второ, процесот на донесување одлуки за примена на внатрешните про-
писи го исполнил, колку што е можно, условот за проценување на раз-
личните интереси за кои станува збор. Универзитетските органи разумно 
настојувале да најдат средство со кое би можеле да избегнат ситуации во 
кои би требале да ги вратат студенти кои носат шамија, а истовремено да 
ја исполнат својата обврска за заштита на правата на другите и интереси-
те на образовниот систем. На крај, се чини дека процесот бил придружен 
со заштитни мерки – правило со кое се бара усогласеност со законот и суд-
ското преиспитување – кои биле соодветни за заштита на интересите на 
студентите (види став 95 погоре).
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160. Покрај тоа, би било нереално да се замисли дека апликантката, студент-
ка по медицина, не била запознаена за внатрешните прописи на Универ-
зитетот во Истанбул со кои се ограничуваат местата на кои може да се 
носи верска облека или дека не била доволно информирана за причините 
за нивното воведување. Може основано да се заклучи дека таа можела да 
предвиди оти ризикува да ѝ биде одбиен пристап на предавања и испити 
ако, како што подоцна се случи, продолжи да ја носи исламската шамија по 
23 февруари 1998 година.

161. Последователно на тоа, ограничувањето за кое станува збор не ја повре-
дило самата суштина на правото на образование на апликантката. Исто 
така, во контекст на своите наоди во врска со другите членови на кои се 
повикала апликантката (види став 122 погоре и став 166 подолу), Судот 
напоменува дека ограничувањето не било во спротивност со другите пра-
ва утврдени во Конвенцијата или во нејзините Протоколи.

162. Како заклучок, немало повреда на првата реченица од член 2 од Про-
токол бр. 1.

III  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОВИТЕ 8, 10 И 14 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

163. Како што направила пред Советот, апликантката тврдела дека се 
повредени членовите 8, 10 и 14 од Конвенцијата, тврдејќи дека оспорените 
прописи го повредиле нејзиното право на почитување на нејзиниот 
приватен живот и нејзиното право на слобода на изразување, и дека тие 
биле дискриминаторски.

164. Меѓутоа, Судот не смета дека дошло до каква било повреда на член 8 или 
член 10 од Конвенцијата, при што аргументите изложени од апликантка-
та биле чисто преформулирање на нејзината претставка според член 9 од 
Конвенцијата и член  2 од Протокол бр. 1, во врска со што Судот заклучил 
дека немало никаква повреда.

165. Во врска со претставката според член 14, разгледана одделно или заед-
но со член 9 од Конвенцијата или првата реченица од член 2 од Протокол 
бр. 1, Судот констатира дека апликантката не изнела детална поткрепа 
на своите поднесоци пред Големиот судски совет. Понатаму, како што и 
претходно е констатирано (види став 99 и став 158 погоре), прописите 
за исламската шамија не биле наменети против верската припадност на 
апликантката, туку со нив се стремело, меѓу другото, кон остварување на 
легитимната цел за одржување на редот и заштита на правата и слободи-
те на другите и биле очигледно наменети за зачувување на секуларната 
природа на образовните институции. Последователно на тоа, причините 
според кои се раководел Судот кога заклучил дека немало повреда на член 
9 од Конвенцијата или член 2 од Протокол бр. 1, исто така, неспорно важат 
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и за претставката според член 14, разгледана одделно или заедно со горе-
наведените одредби.

166. Следствено на тоа, Судот смета дека немало повреда на членовите 8, 10 
или 14 од Конвенцијата.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.Одлучи, со шеснаесет гласови наспроти еден, дека немало повреда на член 
9 од Конвенцијата.

2.Одлучи, со шеснаесет гласови наспроти еден, дека немало повреда на првата 
реченица од член 2 од Протокол бр. 1.

3.Одлучи, едногласно, дека немало повреда на член 8 од Конвенцијата.

4.Одлучи, едногласно, дека немало повреда на член 10 од Конвенцијата.

5.Одлучи, едногласно, дека немало повреда на член 14 од Конвенцијата.

 Изготвена на англиски и на француски јазик, и изречена на јавна расправа 
во Зградата на Судот, Стразбур, на 10 ноември 2005 година.

Luzius W ,                                                                                          Lawrence E ,  
   претседател                                                                                                 заменик-секретар



16. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

FREEDOM AND DEMOCRACY PARTY (ÖZDEP) против ТУРЦИЈА

(Жалба број 23885/94)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 8 декември 1999 година

 Во случајот на FREEDOM AND DEMOCRACY PARTY (Партијата за слобода 
и демократија -ПСД) против Турција,

 Европскиот суд за човекови права, заседавајќи, во согласност со член 27 
од Конвенцијата за заштита на човековите права  и основните слобо-
ди (понатаму во текстот насловена како „Конвенцијата°) и измените и 
дополнувањата од Протоколот број 112, како и релевантните одредби од 
Правилникот на Судот , во Голем судски совет, составен од следниве судии:

 г. L. W , претседател,
 г. A. P  R ,
 г(G. B ,
 г. L. C ,
 г. J. M ,
 г. P. K ,
 г(J.-P. C ,
 г-ѓа F. T ,
 г. K. J ,
 г. M. F ,
 г. V. B ,
 г. J. C ,
 г-ѓа W. T ,
 г-ѓа H.S. G ,
 г. A.B. B ,
 г-ѓа S. B , судии
 г. F. G , ad hoc судија,

2  Види број 1.
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како и г. P.J. M  и г-ѓа M.  B -B , заменици-
секретари,

 по советувањето извршено на затворените седници на 22 април и 24 
ноември 1999 година, ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на по-
горе последно споменатиот датум:

ПОСТАПКА

1. Предметот беше упатен на разгледување до Судот, како што е предвидено со 
поранешниот член 19 од Конвенцијата , од страна на Европската комисија 
за човекови права (понатаму во текстот именувана како „Комисијата°) 
на 24 септември 1998 година, во рамки на тримесечниот рок, предви-
ден со поранешниот член 32, став 1 и 47 од Конвенцијата. Тој започна со 
апликацијата (број 23885/94) против Република Турција, поднесена до 
Комисијата, според поранешниот член 25, од страна на една турска поли-
тичка партија, односно Партијата за слобода и демократија (ПСД), прет-
ставувана од нејзиниот Претседател, г. Мевлут Илик (Mevlüt İlik) на 21 
март 1994 година.

Барањето од Комисијата се повикува на поранешните членови 44 и 48 и на 
декларацијата, со која Турција ја признала задолжителната надлежност на 
Судот (поранешен член 46). Целта на барањето била, да се добие одлука за 
тоа, дали фактичката состојба во случајот, всушност, значи неисполнување 
на обврските на тужената држава, согласно со член 11 од Конвенцијата.

2. Како одговор на барањето за информации, доставено во согласност со 
правило 33, став 3(г) од поранешниот Правилник на Судот А3, апликантот 
навел дека сака да земе учество во постапката и назначил адвокат, кој 
ќе го застапува пред Судот (поранешно правило 30). Адвокатот добил 
дозвола од г. R. Bernhardt, во тоа време Претседател на Судот, да го користи 
турскиот јазик во писмениот дел од постапката (поранешно правило 27, 
став 3).

3. Како Претседател на Советот, кој првично бил формиран (поранешен 
член 43 од Конвенцијата и поранешно правило 21) со цел, да се занимава, 
особено со процесни прашања, кои би можеле да се јават пред стапувањето 
во сила на Протоколот 11, г. Bernhardt, постапувајќи преку Секретарот, 
извршил консултации со Агентот на турската влада (понатаму во текстот 
именувана како „Владата°), адвокатот на апликантот и Делегатот од 
Комисијата, во врска со организацијата на писмената постапка. Согласно 
со наредбата изготвена подоцна, на 15 октомври 1998 година, Секретарот 
ги примил првичните поднесоци и коментари на апликантот, на 6 јануари 
1999 година, а оние од Владата на 8 февруари 1999 година.

3  Од стапувањето во сила на Протоколот број 11, со кој се измени член 19, Судот функционира на трајна 
основа.
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4. По стапувањето во сила на Протоколот 11, на 1 ноември 1998 година и во 
согласност со одредбите од член 5, став 5 од истиот, предметот бил даден 
на постапување на Големиот судски совет во Судот. Членови на Големиот 
судски совет биле гR. Türmen, по службена должност, како судија на Судот 
избран од Турција (член 27, став 1 од Конвенцијата и правило 24, став 4 
од Правилникот на Судот), потоа г L. Wildhaber, Претседател на Судот, г-ѓа 
E. Palm, Потпретседател на Судот, како и г(J.-P. Costa и г. M. Fischbach, Пот-
претседатели на оддели (член 27, став 3 од Конвенцијата и правило 24, 
ставови 3 и 5 (а)). Другите членови избрани во состав на Големиот судски 
совет биле г.  A. Pastor Ridruejo, г. G. Bonello), г. J. Makarczyk, г. P. Kūris, г-ѓата 
F. Tulkens, г-ѓата V. Strážnická, г.. V. Butkevych, г. J. Casadevall, г-ѓата H.S. Greve, 
г. A.B. Baka, г. R. Maruste и г-ѓата. S. Botoucharova (правило 24, став 3 и пра-
вило 100, став 4). Подоцна, г-ѓата Strážnická и г. Maruste, кои не биле во 
можност да земат понатамошно учество во постапувањето по предметот, 
биле заменети со г. L. Ca lisch, г. Jungwiert и г-ѓата W. Thomassen, заменици-
судии (правило 24, став 5(б)).

5. На 12 јануари 1999 година г. Wildhaber го ослободил од понатамошната 
должност г. Турмен, откако тој се изземал од предметот, имајќи ја предвид 
одлуката на Големиот судски совет, донесена во согласност со правило 28, 
став 4, во предметот  Oğur v. Turkey (жалба број 21594/93).

На 2 февруари 1999 година, Владата го известила Секретаријатот дека г. Ф. 
Gölcüklü е назначен како ad hoc судија (член 27, став 2 од Конвенцијата и 
правило 29, став 1).

6. На покана од Судот (правило 99), Комисијата делегирала еден од своите 
претставници, односно г. C. Geus, да земе учество во постапката пред 
Големиот судски совет.

7. Во согласност со одлуката на Претседателот, кој, исто така, на адвокатот 
на одбраната на апликантот, му дозволи да се обрати до Судот на турски 
јазик (правило 34, став 3), се одржа јавна седница и претрес во Зградата на 
човековите права во Стразбур, на 22 април 1999 година.

Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г. D. T , застапник,
г. M. Ö , 

г-ѓа D. A , созастапници,
г. F. P ,
г-ѓа I. B  K ,
г-ѓа G. A ,
г-ѓа M. K , советници;
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(б)  во име на апликантот
г. H. K , од комората во Истанбул, адвокат;

(в)  во име на Комисијата
г(J.-C. G , делегат.

Свои излагања пред Судот имаа г. Геус, г. Каплан и г. Тежчан.

ФАКТИ

I  Околности на случајот

A.  Основање на ПСД

2. Партијата за слобода и демократија (ПСД) била основана на 19 октомври 
1992 година. Нејзиното основање било регистрирано во Министерството 
за внатрешни работи, истиот тој ден. Нејзината програма, меѓу другото, ги 
вклучувала и следниве пасуси.

„.... По војната за ’Ослободување’ водена заедно од страна на Курдите, Турците 
и другите национални малцинства, Султанатот во Турција беше укинат и 
беше прогласена Република.

Единствената цел на Републиката беше да се воспостави национален 
суверенитет. Напорите Турција да се обедини со Европа останаа безуспешни. 
Турција не успеа да се извлече од просечноста.

Уште од најраните денови на Републиката, одредени партии имаа монопол 
врз власта, заедно со соработката на граѓанските и воените бирократи.

Со цел да се сочува таквиот монопол, политиката на луѓето на власт беше, 
да се одбива признавањето на постоењето на курдскиот народ и да се 
игнорираат нивните најлегитимни права.

Доминантната ’турска’ филозофија се одржува сè до ден-денешен, заборавајќи 
ги најприродните права и барања на курдскиот народ, употребувајќи средства 
на милитаристичка и шовинистичка пропаганда и политика на прогонство 
и уништување. Државната политика, заснована врз капиталистички 
систем, дизајниран за целите на угнетување на малцинствата – особено 
курдските малцинства, но дури и оние турските – постојано се води во име на 
модернизацијата и приближувањето кон Запад.

Благодарејќи на ваквата политика, која ги карактеризира политичките, 
економските и социјалните аспекти на турскиот територијален интегритет, 
не постои можност да се стави крај на ваквиот монопол врз државната 
власт. Власта се практикува спротивно на интересите на најголемиот дел од 
населението.
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Власта користи сила за да ги наметне сегашните состојби на луѓето, со цел да 
ги заштити своите економски интереси. На тој начин, ги блокира можностите 
за  каков било  демократски процес, насочен кон заштита на интересите на 
турските и курдските работници.

Партијата за слобода и демократија, предлага создавање на систем каде 
ќе владее мирот и братството, во кој нашите народи ќе имаат право на 
самоопределување.

Партијата за слобода и демократија користи политички, демократски 
и идеолошки средства, за борба против сите фашистички, фундамен-
талистички, шовинистички и расистички движења или организации, кои се 
пречка за солидарност, единство и братство помеѓу народите.

Како во домашната, така и во надворешната политика, целта на Партијата 
за слобода и демократија е да ги заштити интересите на нашите народи и 
целата работничка класа. ПСД ги гарантира културните, професионални, 
економски и политички вредности на различните национални и верски 
малцинства и на секоја социјална или професионална категорија. Затоа, сака 
да ѝ биде признато правото за формирање политичка партија.

Нашата партија ќе им го гарантира на верските и национални малцинства 
правото на верба во кого сакаат, практикување на нивната религија на 
слободен начин, слободно размислување и почитување на нивните традиции, 
култури и јазици. Секој поединец ќе има право да ги користи медиумите, а 
особено радиото и телевизијата.

ПСД има предлози за тоа како да се утврдат и да се дефинираат предусловите, 
кои треба да бидат исполнети за воспоставување социјален мир и поредок, 
во кој ќе бидат вклучени турскиот и курдскиот народ.

ПСД ги смета нашите народи за единствени сопственици на економското и 
природното богатство и минералните резерви на нашата земја.

ПСД ја поддржува праведната и легитимна борба на народите за независност 
и слобода. Таа ги поддржува во таквата борба.

Нашата партија предлага создавање на демократско собрание на 
претставници од народот, избрани по пат на општи избори. Таквото собрание 
би ги застапувало интересите на турскиот народ, на курдскиот народ и на 
сите останати малцинства.

Ова народно и демократско собрание би ги имало истите овластувања како 
и сегашната легислатура и би претставувало гаранција на националниот 
суверенитет на нашите народи.
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Медиумите би ја претставувале движечката сила во консолидацијата на 
братството и пријателството помеѓу народите. Тие треба да поттикнат 
еден подобар пристап до различните култури и јазици и да го гарантираат 
националниот идентитет на секоја поединечна група од населението. Тие ќе 
бидат одговорни за заштитата на политичките, економските, социјалните и 
културните права на различните народи.

Владата нема да се меша во верските и религиозни прашања, кои ќе бидат 
префрлени под одговорност на соодветните институции.

Со цел, да се заштити правото на самоопределување на угнетуваните народи, 
нашата партија ќе ги прогласи за незаконски, сите можни видови на културна, 
воена, политичка или економска агресија.

Партијата за слобода и демократија се залага за доброволно обединување на 
курдскиот и турскиот народ, кои заеднички учествуваа во поставувањето на 
темелите на државата.

Партијата за слобода и демократија смета дека може да има демократија само 
доколку се реши проблемот со Курдите. Ова е проблем што ги засега сите 
Турци и Курди, кои даваат полна поддршка на слободата и демократијата.

Партијата за слобода и демократија преферира мирно и демократско 
решение за проблемот со Курдите, со целосна примена и почитување на 
меѓународните инструменти, како што се, на пример: Конечниот Хелсиншки 
акт, Европската конвенција за човекови права и Универзалната декларација 
за човекови права.

Партијата за слобода и демократија целосно ќе го почитува правото на 
курдскиот народ на самоопределување, за да може да се изнајде демократско 
решение, засновано врз правото на самоопределување и еднаквост на 
народите.

Во моментов, нашето законодавство и начинот на кој функционира правниот 
систем, се суштински недемократски, како и спротивни на основните 
човекови права и слободи и засновани на класните интереси. Истите, на 
Курдите не им даваат можност за сопствен идентитет и забрануваат каква 
било форма на работничко организирање или здружување. Тие се расистички 
и ретроградни.

Во иднина ќе се воспостави поредок, кој ќе им овозможи на Турците и Курдите, 
како и на малцинствата, да ги развиваат и да ги практикуваат сопствените 
култури на слободен начин. Секој народ ќе има право на образование на 
сопствениот мајчин јазик, што претставува основен предуслов за развој на 
еден народ и нација.

Секој ќе има право на основно образование на мајчин јазик. Целиот образовен 
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систем, започнувајќи од основното училиште, па сè до факултетот, ќе се 
заснова врз образование на мајчиниот јазик на секој поединец. Луѓето ќе 
имаат првенство на користење на сопствениот мајчин јазик и во текот на 
судските постапки....°

Б.  Барање за расформирање на ПСД

9. На 29 јануари 1993 година Главниот државен советник на Касациониот 
суд (понатаму именуван како „Главен државен советник°) поднел барање 
до турскиот Уставен суд за расформирање на ПСД, со образложение дека 
истата ги има повредено начелата содржани во Уставот и Законот за 
регистрација и работа на политичките партии. Според него, содржината и 
целите наведени во програмата на партијата, се обидуваат да го нарушат 
територијалниот интегритет и секуларната природа на државата и 
единството на нацијата.

10. На 25 февруари 1993 година Претседателот на Уставниот суд му го 
испратил барањето на Главниот државен советник на Претседателот на 
ПСД, повикувајќи го да достави првичен одговор во однос на истото.

11. На 29 март 1993 година адвокатите на ПСД ги доставиле своите првични 
писмени поднесоци и коментари, барајќи одржување на усмен претрес. 
Меѓу другото, тие тврделе дека Законот за регистрација и работа на 
политичките партии, содржи одредби, кои се спротивни на основните 
права загарантирани со Уставот. Исто така, навеле дека евентуалното 
расформирање на партијата би значело повреда на одредбите на 
меѓународните инструменти, како што се Европската конвенција за 
човекови права, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, 
Конечниот акт од Хелсинки и Париската повелба за Нова Европа. Тие 
тврделе дека е неприфатливо да се принудува една политичка партија, 
под закана од расформирање, да применува и да промовира идеологија 
која ќе биде усогласена со турскиот Устав.

В.  Расформирање на ПСД

12. На 30 април 1993 година, додека предметот во Уставниот суд  сè уште бил 
во постапка, на одржаниот состанок на основачите на ПСД било одлучено 
партијата да се расформира.

13. На 11 мај 1993 година Главниот државен советник ги доставил своите 
поднесоци во врска со фактичката состојба во конкретниот случај до 
Уставниот суд. Имајќи предвид дека, всушност, ПСД во меѓувреме започнала 
со расформирање на доброволна основа, партијата не доставила свои 
поднесоци и коментари.
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14. На 14 јули 1993 година Уставниот суд донел наредба за расформирање 
на ПСД, врз основа на заклучокот дека нејзината програма има шанси 
да го наруши територијалниот интегритет на државата и единството на 
нацијата и дека со истата се крши Уставот и деловите 78(а) и 81(а) и (б) 
од Законот за регистрација и работа на политичките партии. Копија од 
пресудата била доставена до Главниот државен советник, Претседателот 
на Националното собрание и до канцеларијата на Премиерот. Пресудата 
на Уставниот суд била објавена во Службен весник на 14 февруари 1994 
година. Според мислењето на Уставниот суд, прво, согласно со делот 108 
од Законот за регистрација и работа на политичките партии, одлуката на 
ПСД да започне со доброволно расформирање не го спречувала судот да 
постапува и да одлучува по конкретниот предмет, затоа што истата била 
донесена откако постапката пред судот веќе била започната.

Што се однесува мериторноста во случајот, Уставниот суд прво го потврдил 
уставното начело, според кое сите луѓе кои живеат на територијата на 
Турција, без разлика на нивното етничко потекло, се обединети во една 
целина, преку нивната заедничка култура. Збирот на сите луѓе од кои 
е составена Република Турција е наречен „турска нација°. Различните 
етнички групи кои биле во состав на „турската нација° не биле поделени 
на мнозинство и малцинства. Судот потврдил дека согласно со  Уставот 
не смеат да се прават никакви политички или законски разлики помеѓу 
граѓаните, врз основа на нивното етничко или расно потекло: сите турски 
државјани, без никаков исклучок, имаат подеднакво право на истите 
граѓански, политички и економски права.

 Во однос на турските граѓани од курдско потекло, Уставниот суд навел 
дека во секој регион од Турција таквите лица ги уживаат истите права, 
како и останатите турски државјани. Тоа не значело дека Уставот не го 
препознава постоењето на курдскиот идентитет, затоа што на граѓаните 
од курдско потекло не им било забрането да го изразат сопствениот 
курдски идентитет. Курдскиот јазик можел слободно да се употребува во 
сите приватни домови, на работните места, во печатот и во сите уметнички 
и литературни дела.

 Уставниот суд го повторува начелото дека секој е обврзан да ги почитува 
одредбите на Уставот, дури и кога не се согласува со истите. Уставот не 
го забранува прославувањето на различностите, меѓутоа забранува 
пропаганда заснована врз расни разлики и насочена кон уништување на 
уставниот поредок. Судот посочува дека согласно со Спогодбата од Лозана, 
различниот јазик или етничко потекло, самите по себе, не се доволни за 
една група да се квалификува како малцинство.

 Што се однесува до содржината на програмата на ПСД, Уставниот суд 
посочува дека истата се заснова на претпоставката оти во Турција постои 
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посебен курдски народ, со сопствена култура и јазик. Во програмата 
Курдите биле прикажани како угнетуван народ, чии демократски права 
се целосно игнорирани. Според мислењето на Уставниот суд, ПСД се 
повикувала на правото на самоопределување за Курдите и го поддржувала 
нивното право за водење „војна за независност°. Нејзините ставови биле 
слични на оние на терористичките организации и истите, самите по себе, 
значеле поттикнување на востание.

Што се однесува до начелото на секуларност, Уставниот суд бележи дека 
програмата на ПСД содржела и предлог за укинување на Одделението 
за верски прашања во рамки на Владата, со објаснување дека верските 
прашања треба да бидат под контрола на самите верски институции. По 
повторувањето на значењето на начелото на секуларност, Судот наведува 
дека залагањето за укинување на владиниот Оддел за верски прашања, 
може да се третира како поткопување на начелото на секуларност. На крајот, 
Судот заклучи дека тој аспект од програмата на ПСД е во спротивност со 
делот 89 од Законот за регистрација и работа на политичките партии.

Уставниот суд укажал на фактот дека Повелбата од Париз за Нова Европа го 
осудува расизмот, етничката омраза и тероризмот и дека Конечниот акт 
од Хелсинки, ја гарантира неповредливоста на националните граници и 
територијалниот интегритет. На крајот, заклучил дека активностите на 
ПСД, меѓу другото, се предмет на ограничувањата наведени во став 2 од 
член 11 и член 17 од Конвенцијата.

II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО

A.  Устав

15. Во релевантните одредби на Уставот е наведено следново:

Член 2

„Република Турција е демократска, секуларна и социјална држава, заснована 
врз владеењето на правото, која ги почитува човековите права во духот 
на социјалниот мир, националната солидарност и правда, доследна на 
национализмот на Ататурк, која почива на фундаменталните начела, 
дефинирани во Преамбулата.°

Член 3, став 1

„Со својата територија и нација, државата Турција формира една неразделива 
целина. Официјален јазик е турскиот.°

Член 6

„Врховната власт, безусловно и без никакви ограничувања му припаѓа на на-
родот.
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...

Врховната власт, во никакви околности, не смее да биде префрлена на поеди-
нец, одредена група или социјална класа...°

Член 10, став  1

„Сите поединци се еднакви пред законот, без разлика на нивниот јазик, раса, 
боја на кожата, пол, политичка ориентација, филозофски убедувања, 
религија, членство во религиозна секта и други слични основи.°

Член 14, став 1

„Ниту едно од правата и слободите наведени во Уставот, не смее да биде 
практикувано за потребите на нарушување на територијалниот 
интегритет на државата и единството на нацијата, загрозување 
на постоењето на турската држава или република, укинување на 
фундаменталните права и слободи, ставање на контролата врз државата, 
во рацете на еден поединец или група, обезбедување доминација на една 
социјална класа врз сите останати, воведување дискриминација по основ 
на јазик, раса, вера или членство во религиозна секта, или, на кој било 
друг начин, воспоставување на политички систем, заснован врз  кој било, 
од погореспоменатите концепти и мислења.°

Член 66, став 1

„Секое лице, поврзано со турската држава преку својата националност, ќе се 
смета за Турчин.°

(Поранешен) Член 68

„Граѓаните имаат право да формираат политички партии, да им се 
приклучуваат и да се повлекуваат од истите, во согласност со законската 
постапка, предвидена за таа цел...

Политичките партии се неопходен и нераздвоив дел од демократскиот 
политички систем.

Политичките партии можат да се формираат без претходно одобрение, а 
своите активности треба да ги вршат во согласност со Уставот и законите.

Статутите и програмите на политичките партии не смеат да бидат 
неконзистентни со апсолутниот интегритет на државната територија и на 
нацијата, човековите права, националниот суверенитет или начелата на 
демократската секуларна Република.

Не смее да се формира политичка партија, чија цел е да се залага или да се 
воспостави доминација на една социјална класа или група, или каква било 
форма на диктаторство...°
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(Поранешен) Член 69

„Политичките партии не смеат да учествуваат во други активности, освен 
во оние наведени во нивните статути и програми, ниту, пак, смеат да ги 
занемарат ограничувањата содржани во член 14 од Уставот, под закана на 
трајно расформирање.

...

Одлуките и внатрешното управување со политичките партии, не смеат да би-
дат спротивни на демократските начела.

...

Штом се формира една политичка партија, Главниот државен советник, како 
врвен приоритет, мора да потврди дека нејзиниот статут и програма, како и 
законската состојба на нејзините основачи, се во согласност со Уставот и за-
коните на земјата. Тој е должен и да врши следење на нејзините активности.

Политичките партии можат да бидат расформирани од страна на Уставниот 
суд, на предлог и барање од Главниот државен советник.

Основачите и луѓето од раководствата, од кое било ниво на политичките пар-
тии, кои биле трајно расформирани, не можат да бидат основачи, членови 
на раководствата или финансиски регулатори на која било друга нова поли-
тичка партија, ниту, пак, може да се формира нова партија, чие мнозинство, 
претходно припаѓало на друга политичка партија, која била расформирана...°

Б. Закон број 2820 за регистрација и работа на политичките партии

6. Во продолжение се дадени релевантните одредби од Законот број 2820 за 
регистрација и работа на политичките партии:

Дел 78

„Политичките партии

 (a) нема да имаат за цел или да настојуваат или да поттикнуваат трети 
лица да

 го менуваат следново: републиканската форма на турската држава; ... 
одредбите, кои се однесуваат на апсолутниот интегритет на турската 
државна територија, апсолутното единство на нејзината нација, служ-
бениот јазик, знамето или нејзината национална химна;....начелото дека 
суверенитетот му припаѓа безусловно и безрезервно само на турскиот на-
род;...одредбата дека врховната власт не може да биде пренесена на ниту 
еден поединец, група или социјална класа...;
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 го загрозуваат постоењето на турската држава и Република, да ги укину-
ваат основните права и слободи, да воведуваат дискриминација по основ 
на јазик, раса, боја на кожата, вера или членство во религиозна секта, или 
пак, на кој било друг начин, да воспоставуваат систем на уредување, за-
снован на такви слични гледишта или концепти.

...

(в) се залагаат или да воспоставуваат доминација на една социјална класа 
над сите останати или, пак, доминација на одредена заедница, или да 
воспоставуваат каква било форма на диктаторство; не е дозволено 
ниту да се спроведуваат какви било активности, кои се насочени кон 
исполнувањето на таквите цели....°

Дел 80

 „Политичките партии нема да имаат за цел промена на начелото за 
унитарна држава, врз кое се заснова турската Република, ниту пак да 
спроведуваат какви било активности, насочени кон исполнување на 
таквите цели.°

Дел 81

„На политичките партии не им е дозволено

(a) да тврдат дека во рамки на територијата на Република Турција, постојат 
национални малцинства засновани врз разликите, кои се однесуваат на 
националната или религиозната култура, членство во религиозна секта, 
раса или јазик; или

(б) да се обидуваат да го уништат националното единство преку предлагање, 
под изговор на заштита, унапредување или дисеминација на јазик 
или култура, кои не се од турски карактер, создавање малцинства на 
територијата на Република Турција или да земаат учество во слични 
активности ...°

Дел 89

 „Политичките партии не смеат да имаат цели, кое се спротивни на член 136 
од Уставот, каде е предвидено дека Одделението за верски прашања, кое е 
обврзано да ги извршува задачите доделени во согласност со начелото на 
секуларноста...., ќе биде одговорно пред централната власт, односно пред 
Владата.°

Дел 90(1)

 „Статутите, програмите и активностите на политичките партии не смеат 
да бидат спротивни на Уставот или на овој закон.°
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Дел 95

 „Во случај кога една политичка партија е дефинитивно расформирана, 
нејзините основачи, претседателот, членовите на извршниот комитет и 
централниот одбор, членовите на дисциплинските и административните 
тела од сите нивоа и нејзините членови, во парламентарните групи 
во Националното државно собрание на Турција, доколку сè уште биле 
пратеници во моментот на расформирање на партијата, повеќе немаат 
право да се јават во улога на основачи, членови на раководството 
или финансиски регулатори на  која било друга политичка партија. 
На сите членови на партијата, чии постапки и дела го предизвикале 
расформирањето на политичката партија, во следните десет години ќе им 
биде забрането да се зачленат во друга политичка партија или да земат 
учество на парламентарните избори.

 Не може да се формира нова политичка партија, во која мнозинството од 
членовите, всушност, потекнуваат од друга политичка партија, која била 
расформирана.°

Дел 96(3)

 „Забрането е формирање политички партии кои во своето име ќе ги содржат 
зборовите ’комунистичка’, ’анархистичка’, ’фашистичка’, ’теократска’ или 
’националистичко социјалистичка’, или, пак, име на некоја религија, јазик, 
раса, секта или регион, или партија со назив, кој во себе ќе вклучува вакви 
или слични зборови.°

Дел 101

 „Уставниот суд ќе расформира одредена политичка партија, во случај кога

 (a) програмата или статутот на партијата... се спротивни на одредбите од  
Поглавјето 4 од овој закон; или

 (б) нејзиното членство, централен или извршен одбор.... ќе донесат 
одлука, ќе издадат соопштение или ќа даваат изјави.... кои се спротивни 
на одредбите од  Поглавјето 4 од овој закон, или, пак, кога нејзиниот 
Претседател, Потпретседател или Генерален секретар даваат писмени 
или усмени изјави, кои се спротивни на овие одредби...°

 Поглавјето 4 од овој закон, споменато во делот 101, ги содржи посебно 
деловите 90(1) и 96(3), кои се прикажани погоре во текстот.

Дел 107(1)

 „Целокупниот имот и средства на политичките партии, кои биле расфор-
мирани со одлука на Уставниот суд, се пренесуваат во име на државата, 
односно Министерството за финансии.°
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Дел 108

 „Евентуалната одлука од надлежно тело на политичката партија, со која 
партијата се расформира, откако било поднесено барање за расформирање, 
не го спречува продолжувањето на постапката пред Уставниот суд и не ги 
поништува законските ефекти на евентуалната одлука и наредба од судот, 
за расформирање на партијата.°

ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА

17. ПСД ја поднела својата жалба до Комисијата на 21 март 1994 година. Во 
истата, партијата тврдела дека се работи за повреда на членовите 9, 10, 11 
и 14 од Конвенцијата.

18. Комисијата ја прогласила жалбата (број 23885/94) за прифатлива, на 
2 септември 1996 година. Во својот извештај од 12 март 1998 година 
(поранешен член 31 од Конвенцијата), Комисијата го дала своето 
мислење, со дваесет и девет гласа наспроти еден, дека во конкретниот 
случај се работи за повреда на член 11, дека не постојат посебни правни 
прашања кои би можеле да се разгледуваат согласно со членовите 9 и 10 и 
дека не е потребно посебно да се разгледува дали постои повреда на член 
14. Целосниот текст на мислењето на Комисијата и одвоеното мислење на 
несогласување содржани во извештајот, можете да ги најдете во прилог 
кон оваа пресуда.

КОНЕЧНИ ПРОИЗНЕСУВАЊА ДО СУДОТ

19. Во својот поднесок до Судот, Владата бара од Судот да го утврди дека:

„(1) Партијата ПСД не може да тврди дека е жртва, затоа што на состанокот 
на основачите на ПСД била донесена одлука на 30 април 1993 година за 
расформирање на партијата, пред Уставниот суд да ја донесе сопствената 
одлука, што се случило на 14 јули 1993 година;

(2) Згаснувањето на ПСД е неопходно за едно демократско општество и 
пропорционално на легитимната цел, која се обидува да ја постигне 
тоа демократско општество, затоа што го нарушила територијалниот 
интегритет на државата на сите можни начини и тоа, како законски, така 
и незаконски, па оттаму следува и заклучокот  дека е повреден член 11 од 
Конвенцијата;

(3) Во конкретниот случај, не постои повреда на членовите 9, 10 и 14 од 
Конвенцијата за човековите права, затоа што преземените мерки и 
постапки биле законски, согласно со член 11, став 2 од Конвенцијата.
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(4) Член (41) од Конвенцијата не е применлив, затоа што во конкретниот 
случај не се работи за повреда на членовите на кои се повикуваат 
апликантот и неговите адвокати.°

20. Апликантот, пак, бара од Судот да утврди постоење на повреда на 
членовите 9, 10, 11 и 14 од Конвенцијата и да му додели правичен 
надоместок на штета, согласно со член 41.

ПРАВО

I  НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕН 11 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

21. Претставникот на Партијата за слобода и демократија (ПСД) наведува дека 
фактот што партијата била расформирана, а на нејзините лидери им било 
забрането да преземат слични позиции во која било друга партија, значи 
повреда на нивното право на слободно здружување, кое е загарантирано 
со член 11 од Конвенцијата, во кој е наведено следново:

„1. Секој има право на слободно и мирно собирање и слободно здружување 
со другите, вклучувајќи го и правото за формирање и приклучување 
кон синдикални организации, за потребите на заштита на сопствените 
интереси.

2. Забранети се  какви било ограничувања на овие права, освен оние 
пропишани со закон и освен оние, кои се неопходни во едно демократско 
општество, поради интересите на националната безбедност или 
јавната безбедност, за спречување немири или криминал, за заштита 
на здравјето на луѓето или моралот, или за потребите на заштита на 
правата и слободите на граѓаните. Овој член не го спречува воведувањето 
на законски ограничувања во уживањето на овие права од страна на 
припадниците на вооружените сили, полицијата или вработените во 
органите на државната управа.°

A. Првичен приговор на Владата

22. Тврдењата на Владата пред Судот се дека ПСД не може да се смета 
за жртва на расформирањето, затоа што истата, веќе доброволно се 
расформирала на 30 април 1993 година, што значи многу порано пред 
14 јули 1993 година кога, всушност, Уставниот суд ја донел наредбата за 
нејзино расформирање. Уставниот суд ја донел таквата наредба и покрај 
претходното доброволно расформирање, за да се спречи раководството 
на партијата да формира нова партија под истиот назив и со ист статус. 
Доколку раководството на ПСД, во свое име, исто така, претходно имало 
поднесено жалба до Судот, тогаш би можело да се тврди дека се жртви 
на одлуката на судот за расформирање на партијата, меѓутоа тие не го 
сториле тоа.
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23. Во текот на претресот пред Судот, Делегатот на Комисијата навел дека 
според неговото мислење Владата била спречена во поднесувањето 
на приговорот, затоа што истото не го сторила во текот на фазата на 
постапката пред Комисијата, кога се решавало за прифатливоста на 
жалбата, а Комисијата не утврдила никаква основа за да ја прогласи 
жалбата за неприфатлива, по сопствено убедување. Исклучително, сепак, 
Комисијата сметала дека е соодветно, по сопствена иницијатива, да го 
разгледа прашањето на положбата на ПСД во сопствениот извештај, 
изготвен согласно со поранешниот член 31 од Конвенцијата. И покрај 
сè, тоа не можело да ја сопре забраната за Владата, поради фактот што 
претходно таа не поднела приговор до Комисијата.

24. Апликантот наведува дека за прв пат, Владата била спречена да поднесе 
приговор пред Судот. Од Судот се бара да потврди дека партијата била 
жртва, затоа што единствената цел на доброволното расформирање на 
партијата била на раководството да му се овозможи да ги избегне ефектите 
од евентуалното расформирање на партијата, поради евентуална одлука 
на Уставниот суд.

25. Судот посочува дека Владата не вложила првичен приговор до Комисијата, 
како што тоа подоцна го сторила согласно со член 34 од Конвенцијата, 
наведувајќи дека ПСД не може да биде третирана како жртва. Следствено, 
таквото право не треба да им биде дозволено (покрај другото, погледнете 
ја и пресудата во предметот Zana v. Turkey од 25 ноември 1997 година, 
Извештаи од пресуди и одлуки 1997-VII, стр. 2546, став 44). Сепак, во 
својот извештај Комисијата го разгледувала тоа прашање по сопствена 
иницијатива. Доколку, без разлика на сè, приговорот на Владата не биде 
разгледуван, тоа ќе значи дека истата е лишена од можноста да даде 
свое мислење и коментар за прашање кое претходно било разгледувано 
од Комисијата по нејзина иницијатива и за кое се дискутирало пред 
Судот. Се чини дека тоа би било спротивно на начелата на акузаторната 
постапка и еднаквоста на оружјето. Следствено, на Владата мора да и биде 
дозволено да го вложи приговорот и покрај тоа што истиот е инициран со 
задоцнување.

26. Што се однесува до основаноста на приговорот, Судот прифаќа дека 
раководството на ПСД одлучило да ја расформира партијата, со надеж дека 
на тој начин ќе избегне некои од ефектите на евентуалното расформирање 
поради одлука на Уставниот суд, што во нивниот случај би значело 
забрана за назначување на слични позиции во кое било друго политичко 
тело (погледнете го делот 95 од Законот за регистрација и работа на 
политичките партии – став 16 погоре во текстот). Таквото објаснување 
е поддржано и преку делот 108 од Законот за регистрација и работа на 
политичките партии, во кој се наведува дека доброволно расформираните 
политички партии се смета дека и понатаму продолжуваат да постојат за 
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потребите на нивно расформирање со одлука на Уставниот суд, а чија цел 
е да се обезбеди дека тие и понатаму ќе бидат изложени на сите ефекти и 
влијанија, како резултат на нивно евентуално расформирање од вториот 
вид (погледнете го став 16 погоре во текстот). Затоа, заклучокот е дека 
раководството на ПСД не ја донело својата одлука за расформирање на 
партијата независно и на слободен начин, како што тоа треба да биде 
направено од страна на лидерите и членовите на различни здруженија, 
доколку сакаат нивната одлука да биде призната согласно со член 11.

 Дополнително, како што Судот веќе има забележано, во делот 108 од 
Законот за регистрација и работа на политичките партии, наведено е 
дека „одлуката на надлежните тела на една политичка партија за нејзино 
расформирање, откако веќе е поднесено барање за нејзино расформирање, 
не е причина за сопирање на постапката која се води пред Уставниот суд, 
ниту, пак, може да ги поништи правните ефекти, кои би произлегле од 
евентуалната одлука на судот, за расформирање на партијата°. Оттука 
произлегува дека, имајќи предвид оти домашните закони предвидуваат 
дека доброволно расформираната партија и понатаму продолжува да 
постои за потребите на нејзино расформирање од страна на Уставниот 
суд, Владата не може да тврди дека ПСД веќе не постоела, во моментот 
кога била донесена одлуката и наредбата за нејзино расформирање 
(погледнете ја mutatis mutandis пресудата Kolompar v. Belgium од 24 
септември 1992 година, серија А, број 235-С, стр. 54, став 32, како и Open 
Door and Dublin Well Woman v. Ireland од 29 октомври 1992 година, серија 
А, број 246-А, стр. 22, став 42).

 Следствено на сето погоре кажано, првичниот приговор на Владата мора 
да биде отфрлен.

Б. Основаност на жалбата

1. Дали постои какво било  попречување на правата?

27. Сите странки, кои се појавија пред Судот прифаќаат дека расформирањето 
на ПСД може да се смета како попречување на слободата на здружување 
на нејзините членови. Судот го споделува таквиот став и мислење.

2. Дали таквото попречување е оправдано?

28. Таквото попречување претставува повреда на член 11, освен доколку 
истото не е „пропишано со закон°, служи за исполнување на една или 
повеќе од легитимните цели наведени во став 2 и „е неопходно во едно 
демократско општество°, за потребите на исполнување на таквите цели.

(a)  „Пропишано со законот°

29. Општо е прифатено дека попречувањето во конкретниот случај е 
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„пропишано со закон°, затоа што мерките, кои ги наредил Уставниот суд се 
засновани врз самиот Устав и деловите 78, 81 и 89 од Законот број 2820 за 
регистрација и работа на политичките партии (погледнете ги ставовите 
15-16 погоре во текстот).

(б)  Легитимна цел

30. Владата тврди дека таквото попречување имало за цел исполнување на 
неколку легитимни цели: спречување немири, заштита на правата на 
другите граѓани и обезбедување на националната безбедност, вклучувајќи 
го и територијалниот интегритет на земјата.

31. Апликантот негира дека во кој било момент претставувал закана од кој 
било вид за турското општество.

32. Комисијата сметала дека оспорените мерки можат да се сметаат како 
обид за исполнување на најмалку една од легитимните цели наведени во 
став 2 од член 11: заштита на територијалниот интегритет, а според тоа и 
заштита на „националната безбедност°.

33. Судот го споделува ставот и мислењето на Комисијата по оваа точка.

(в)  „Неопходно во едно демократско општество°

(i)  Произнесувања и тврдења на странките кои се појавија пред Судот

(а) Партијата апликант

34. Партијата апликант наведува дека во нејзината програма, јасно е наведено 
дека таа се залага за демократско и мирно решение на проблемот со 
Курдите, кое ќе биде усогласено со меѓународното право. Би било погрешно 
да се заклучи дека партијата бара поделба на Турција. Токму напротив, во 
програмата на ПСД се потенцира потребата да се сочува обединетоста на 
земјата, наведувајќи дека партијата сака да работи кон обединувањето на 
турскиот и курдскиот народ, кои заеднички понатаму ќе ја градат земјата, 
врз основа на еднаквост и волунтаризам. Во ниту еден дел од програмата 
или активностите на ПСД, не можат да се идентификуваат какви било  
сепаратистички цели, што, всушност, е потврдено со фактот дека до сега 
ниту еден од лидерите на партијата не е обвинет и не е гонет според член 
125 од Кривичниот законик, согласно со  кој, учеството во какви било 
сепаратистички активности се смета за кривично дело.

 Проблемот со Курдите во моментот бил најсериозниот проблем со кој 
се соочувала Турција. Имајќи ја предвид големината на овој проблем, 
политичките партии не само што можеле да бараат и да предлагаат 
можни решенија, туку имале и обврска да го прават тоа. Меѓутоа, во очите 
на власта, самиот факт што една партија го употребува зборот „Курди°, 
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бил доволен за да се оправда нејзиното расформирање. Тоа се случило и 
со ПСД: Главниот државен советник и Уставниот суд ги засновале своите 
обвинувања, токму врз употребата на зборовите „Курди°, „курдски народ°, 
„малцинство° и „народи°, во програмата на политичката партија. И покрај 
тоа, во програмата Курдите не биле опишани како малцинство, ниту, пак, 
за нив се барало да добијат специјален третман или, пак, да бидат издвоени 
од остатокот на турското население. Дополнително, во програмата не 
постои ниту една единствена реченица која не е одраз на вистинските 
намери и цели на партијата. Затоа, забранувањето на една политичка 
партија, единствено затоа што во својата програма најавила дека нејзина 
цел е да се бори за праведно, демократско и мирно решение на проблемот 
со Курдите, претставува повреда на член 11 од Конвенцијата.

(б) Влада

35. Владата посочува дека целите содржани во програмата на ПСД имаат 
голема шанса кај дел од турското население да предизвикаат револт, 
или, пак, да значат земање учество во незаконски активности, како, на 
пример, воспоставување нов политички поредок и закони, кои би биле 
некомпатибилни со уставните начела на турската држава.

 Според тоа, ПСД ги користела демократските слободи во обид да ја подели 
Турција, затоа што како основна тема на своето дејствување го избрала 
наводното угнетување на малцинствата од страна на турската држава, 
односно поконкретно на Курдите. Откако се повикала на правото на 
народите на самоопределување, во својата програма ПСД дала отворена 
поддршка на вооружената борба, затоа што во истата е наведено следново: 
ПСД ја поддржува праведната и легитимната борба на народите за 
независност и слобода. ПСД стои веднаш до нив во таквата борба. „Таквите 
идеи значат одобрување на незаконските активности на терористичките 
организации, чија цел е  да се уништи единството на државата и да се 
поттикне дел од турското население на револт.

 Уште повеќе, во својата програма ПСД се залагала за самоопределување 
за населението од курдско потекло; самоопределувањето не било само 
неуставно, туку истото не се квалификува како заштита, ниту според 
Конвенцијата, затоа што тоа го нарушува интегритетот на турската нација 
и неподеливоста на државната територија.

 Дополнително, конкретниот случај се разликува од оној поврзан со 
Обединетата комунистичка партија на Турција (пресуда од 30 јануари 
1998 година, Извештаи 1998-I, стр. 1) и случајот со Социјалистичката 
партија (пресуда од 25 мај 1998 година, Извештаи 1998-III, стр. 1233), 
затоа што целта на ПСД, за разлика од овие други партии, не била да се 
придржува кон правилата за демократска дебата и дијалог, туку наместо 
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тоа, да ја подели земјата, преку, од една страна, обезбедувајќи поддршка 
од еден дел од населението и, од друга, аплаудирајќи ѝ на борбата која ја 
водат терористичките организации.

 Пропагандата во полза на самоопределувањето за дел од населението, во 
овој случај за народот од курдско потекло, не била само спротивна на тур-
скиот Устав, туку, исто така, можела да предизвика и немири помеѓу тур-
ското население. Во една земја, како што е Турција, која од самото нејзино 
создавање беше заснована врз унитарна структура и во која, согласно со 
член 10 од Уставот, „сите поединци се еднакви пред законот, без никаква 
разлика по основ на нивниот јазик, раса, боја на кожата, пол, политичка 
ориентација, филозофски уверувања, вера, членство во религиозна сек-
та или по кој било друг сличен основ°, таквата пропаганда неизбежно би 
предизвикала сериозна неслога помеѓу различните делови и групи од на-
селението во Турција.

 Како резиме, земајќи го предвид историјатот на конкретниот случај и 
особено потешкотиите предизвикани од борбата против тероризмот 
беше можно да се заклучи, врз основа на доказите врз кои се потпирал и 
Уставниот суд, дека ПСД носи одредена одговорност за проблемите пре-
дизвикани од тероризмот во Турција. Се чини дека расформирањето на 
партијата не е диспропорционална мерка и следствено, истото не може да 
биде оценето, како повреда на член 11 од Конвенцијата.

(в)  Комисија

36. Комисијата го изразила сопственото мислење според кое се работи за 
повреда на член 11. Таа посочува, прво, дека самиот статут на ПСД укажува 
на фактот оти  партијата била демократска според својата структура. 
Своите политички цели се обидувала да ги исполни единствено преку 
законски средства. Навистина, Главниот државен советник не го ни 
тврдел спротивното пред Уставниот суд. Понатаму, воопшто не било 
покажано дека ПСД има за цел и се обидува, да го уништи демократскиот 
и плуралистички систем во Турција или, пак, оти го поттикнува кршењето 
на основните човекови права, по пат на расна дискриминација.

 Уште повеќе, делот на програмата на ПСД, кој се занимава со положбата 
на турските граѓани од курдско потекло, не содржел никакви предлози 
за употреба на насилство или други антидемократски или неуставни 
средства и методи. Спротивно на тоа, во програмата се предлагале 
исклучиво демократски и политички решенија на поставените проблеми. 
Истата не содржела ниту какво било охрабрување и поттикнување на 
екстремистичките или терористичките групи, за рушење на државниот 
поредок на државата или, пак, за основање на посебна држава на Курдите, 
со употреба на сила.
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(ii)  Оцена на Судот

37. Судот повторува дека и покрај неговата независна улога и специфична 
област на примена, член 11 мора, исто така, да се разгледува и од аспект 
на член 10. Заштитата на мислењата и на слободата за изразување 
на истите, е една од целите на слободата на собирање и здружување, 
загарантирани во член 11. Применливоста на истото е уште поголема во 
случајот на политичките партии, имајќи ја предвид нивната суштинска 
улога, во обезбедувањето плурализам и соодветното функционирање на 
демократијата.

 Како што Судот досега многупати има посочено, не може да постои 
демократија, без плурализам. Токму од таа причина, слободата на 
изразување, загарантирана со член 10, е применлива, во зависност од став 
2, не само на „информациите° или „идеите°, кои се примаат благонаклоно 
или се сметаат за безопасни или, пак, предизвикуваат рамнодушност, 
туку, исто така и на оние кои навредуваат, шокираат или вознемируваат. 
Фактот што нивните активности претставуваат дел од колективното 
уживање на правото на слободно изразување, самиот по себе, им дава 
право на политичките партии да бараат заштита, согласно со членовите 
10 и 11 од Конвенцијата (покрај другото, погледнете ја и пресудата во 
претходно посочениот предмет United Communist Party of Turkey and Oth-
ers, стр. 20-21, ставови 42-43).

38. Во конкретниов случај, прво треба да се забележи дека во пресудата од 
14 јули 1993 година причините кои ги дава Уставниот суд за наредбата за 
расформирање на ПСД, биле дека програмата на партијата е насочена кон 
нарушување на територијалниот интегритет на земјата и единството на 
нацијата, притоа кршејќи го Уставот и деловите 78(а) и 81(а) и (б) од Законот 
за регистрација и работа на политичките партии. Според мислењето на 
Уставниот суд, програмата била заснована врз претпоставката дека во 
Турција постои една посебна група на луѓе, Курди, со сопствена култура и 
јазик. Во програмата, Курдите биле прикажани како угнетуван народ, чии 
демократски права се целосно занемарени. ПСД барала да се испочитува 
правото на самоопределување на Курдите и го поддржувала нивното 
право за водење „војна за независност°. Нејзините ставови биле слични 
на оние на терористичките организации и самите по себе претставувале 
поттикнување на востание. Тоа ја оправдувало наредбата за нејзино 
расформирање (погледнете го став 14 погоре во текстот).

 Дополнително, Уставниот суд утврдил дека со залагањето за укинување 
на владиното Одделение за верски прашања во својата програма (со 
образложение дека верските прашања треба да бидат под контрола на 
самите верски институции), ПСД го поткопува начелото на секуларност. 
Токму затоа, Уставниот суд одлучил дека постои повреда на делот 89 од 
Законот за регистрација и работа на политичките партии.
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39. Земајќи ги предвид овие фактори, Судот мора да ја разгледа содржината 
на посочените делови од законските акти и да утврди дали истата го 
оправдува расформирањето на ПСД.

Во однос на првото прашање, Судот повторува дека при разгледувањето на 
предметите, неговата задача не е да понуди став и мислење со кои ќе се 
заменат оние дадени од страна релевантните национални власти, туку да 
ги анализира нивните одлуки од аспект на член 11, донесени согласно со 
нивните дискрециони права. Притоа, Судот особено мора да се увери дека 
националните власти ги засновале своите одлуки врз една прифатлива 
оцена на релевантните факти во случајот (меѓу другото, погледнете ја mu-
tatis mutandis пресудата во претходно посочениот предмет Socialist Party 
and Others, стр. 1256, став 44).

40. Откако ја анализираше програмата на ПСД, Судот во неа не најде ништо 
што би можело да се разбере како повик за употреба на насилство, 
повик за бунт или која било друга форма на отфрлање на демократските 
начела. Тоа, според Судот е суштинскиот фактор кој треба да се земе 
предвид (погледнете mutatis mutandis пресудата Okçuoğlu v. Turkey [GC], 
број 24246/94, став 48, од 8 јули 1999 година, несоопштен). Напротив, 
во програмата била потенцирана токму потребата за почитување на 
демократските правила, при имплементацијата на предложениот 
политички проект. Меѓу другото, во неа се вели дека ПСД „предлага 
основање на демократско собрание на претставници од народот, избрани 
преку општи и слободни избори° и „се залага за мирно и демократско 
решение на проблемот со Курдите, притоа стриктно почитувајќи и 
применувајќи ги меѓународните инструменти, како што се Конечниот акт 
од Хелсинки, Европската конвенција за човекови права и Универзалната 
декларација за човекови права° (погледнете го став 8 погоре во текстот).

Меѓутоа, според Владата, ПСД „давала отворена поддршка за вооружената 
борба преку сопствените изјави, при што станало јасно дека ПСД ја 
поддржува праведната и легитимната борба на народите, за независност 
и слобода. Таа стои покрај нив во таквата борба°.

Иако Судот смета дека таа фраза ја претставува намерата на ПСД да 
поставува одредени политички барања, во неа не најде ништо, што би ги 
поттикнало луѓето да користат насилство или да ги кршат правилата на 
демократијата. Од тој аспект, овој пасус од нивната програма речиси во 
ништо не се разликува од текстовите, кои можат да се најдат во програмите 
на одредени тела, кои се политички активни во некои од другите држави-
членки на Советот на Европа.

41. Уставниот суд, исто така, ја критикува ПСД што прави разлика помеѓу 
две нации во нејзината програма – Курдите и Турците – и поради 
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тоа што зборува за постоењето на малцинства и за нивното право на 
самоопределување, на штета на единството на турската нација и на 
територијалниот интегритет на турската држава.

 Судот бележи дека, земени заедно, конкретните пасуси од програмата, 
претставуваат политички проект, чија цел во суштина е воспоставувањето 
– во согласност со демократските правила – „на социјален поредок, 
кој го вклучува и турскиот и курдскиот народ°. Во друго место во 
програмата е наведено дека „Партијата за слобода и демократија се 
залага за доброволна унификација на Турците и Курдите, кои заеднички 
учествувале во основањето на земјата°. Точно е дека во својата програма  
ПСД се повикува и на правото за самоопределување на „националните или 
верски малцинства°. Меѓутоа, разгледувани во контекстот, овие зборови 
не ги поттикнуваат луѓето да бараат одвојување од Турција, туку наместо 
тоа нивната цел е да потенцираат дека предложениот политички проект, 
мора да биде спроведен и со слободно дадената и демократски изразена 
согласност на Курдите.

 Според мислењето на Судот, фактот што еден таков политички проект се 
смета за некомпатибилен со постојните начела и структури на турската 
држава, не значи дека истиот е во спротивност на демократските правила. 
Од суштинска важност за демократијата е да овозможи предлагање и 
дискусија за постоење на различни политички проекти, па дури и за оние 
кои го оспоруваат начинот на кој е организирана државата во моментот, 
под услов, истите да не ѝ штетат на самата демократија (погледнете 
ја пресудата во предметот Socialist Party and Others, стр. 1257, став 47). 
Истото се однесува и на предлозите на ПСД за укинување на Одделението 
за верски прашања.

42. Мора да се признае дека не може да се отфрли можноста оти овие пасуси, 
всушност, во себе кријат една поразлична политичка идеја од јавно 
објавената. Сепак, имајќи предвид, дека не постојат конкретни постапки 
кои би укажувале на нешто друго, не постојат причини да се фрла сомнеж 
врз автентичноста на програмата на ПСД. Затоа, заклучокот е дека ПСД 
била казнета единствено поради практикувањето на нејзината слобода 
на изразување.

43. Судот сега мора да утврди дали имајќи го предвид гореспоменатото, 
расформирањето на ПСД може да се смета за неопходно во едно демократско 
општество, односно дали истото ги задоволува „неодложните социјални 
потреби° и дали било „пропорционално на легитимната цел°, која требала 
да биде исполнета (погледнете ја претходно посочената пресуда Socialist 
Party and Others, стр. 1258, став 49).

44. Од аспект на суштинската улога која ја имаат политичките партии за 
соодветното функционирање на демократијата (погледнете ја пресудата 
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во предметот United Communist Party of Turkey and Others, стр. 17, став 25), 
исклучоците пропишани во член 11, кога се работи за политичките партии, 
треба стриктно да се толкуваат; единствено убедливи и задолжителни 
причини можат да го оправдаат ограничувањето на слободата на 
здружување на партиите. При одлучувањето дали постои неопходност 
во рамки на значењето на член 11, став 2, државите-потписнички на 
Конвенцијата имаат ограничена можност за отстапувања, што оди 
паралелно со строгата европска контрола и надзор, како на законите, така 
и на одлуките, со кои истите се применуваат во пракса, вклучувајќи ги и 
оние донесени од независните судови (ibid., стр. 22, став 46).

 Понатаму, Судот и порано има утврдено дека една од основните 
карактеристики на демократијата е можноста која таа ја нуди за решавање 
на проблемите во земјата преку дијалог, без примена на насилство, дури 
и кога тоа значи еден заморен и долг процес. Демократијата се потпира 
и се развива врз слободата на изразување. Од таа гледна точка, не може 
да постои оправдување за попречување на политички групи, единствено 
затоа што истите бараат постоење на јавна дебата, за состојбата во која се 
наоѓа еден дел од населението во земјата и учество во политичкиот живот 
во земјата, со цел да се изнајдат согласно со демократските правила, 
решенија кои ќе бидат прифатливи за сите (погледнете ја претходно 
посочената пресуда Socialist Party and Others, стр. 1256, став 45).

45. Во конкретниот случај, Судот бележи дека попречувањето било 
радикално: ПСД била и дефинитивно расформирана од првиот момент 
по донесувањето на таквата одлука, нејзиниот имот и средства биле 
ликвидирани и пренесени ipso jure во корист на Министерството за 
финансии, а на нејзините лидери им било забрането да преземаат 
одредени слични политички активности. Вакви драстични мерки може да 
се преземаат единствено во најсериозните случаи.

46. Судот веќе претходно посочи дека релевантните пасуси од програмата 
на ПСД, иако содржат конкретни критики и барања, според Судот, 
не ја оспоруваат или не ја негираат потребата за придржување кон 
демократските начела и правила.

 Судот секогаш го зема предвид историјатот на предметите по кои 
постапува, а особено потешкотиите поврзани со борбата против 
тероризмот (меѓу другото, погледнете ја и претходно посочената пресуда 
во предметот United Communist Party of Turkey and Others, стр. 27, став 
59). Во врска со тоа, Владата утврдила дека ПСД донекаде ја споделува 
одговорноста за проблемите,кои ги предизвикува тероризмот во Турција 
(погледнете го став 35 погоре). Без разлика на тоа, Владата не успеала 
да објасни зошто е тоа така, затоа што ПСД навистина немала доволно 
време за да преземе некои значајни активности и мерки. Партијата била 
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формирана на 19 октомври 1992 година, а веќе првото барање за нејзино 
расформирање било поднесено на 29 јануари 1993 година, а потоа и до 
Уставниот суд на 14 јули 1993 година. Доколку воопшто постоела каква 
било опасност, истата можела да произлезе единствено од програмата 
на ПСД, но и од тој аспект, исто така, Владата не успеала да покаже на 
убедлив начин, како и зошто, и покрај изразената заложба за демократија 
и мирни решенија, конкретните пасуси во програмата на ПСД би можеле 
да се сметаат како причина за влошување на проблемот со тероризмот во 
Турција.

47. Имајќи ги предвид гореспоменатите наоди, не постои причина за анализа 
ниту од аспект на член 17, затоа што во конкретните пасуси од програмата 
не постои ништо што би можело да наведе на заклучок дека нивниот 
автор се потпирал врз Конвенцијата, во своите обиди за извршување 
активности или дела, насочени кон уништување и непочитување на кое 
било од правата и слободите, наведени во истиот (погледнете ја mutatis 
mutandis претходно посочената пресуда во предметот Socialist Party and 
Others, стр. 1259, став 53).

48. Заклучок на Судот е дека расформирањето на ПСД било диспропорционално 
на целта која требало да биде постигната и следствено, непотребна во 
едно демократско општество. Оттука следува  дека во конкретниот случај 
се работи за повреда на член 11 од Конвенцијата.

II НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОВИТЕ 9, 10 И 14 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

49. Партијата апликант тврди дека постои и повреда на членовите 9, 10 и 14 
од Конвенцијата. Имајќи предвид, дека таквите поплаки се однесуваат на 
истите прашања, кои веќе беа разгледани од аспект на член 11, мислење 
на Судот е дека истите нема потреба да бидат посебно разгледувани.

III  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

50. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

„Доколку Судот утврди дека постои кршење на Конвенцијата или нејзините 
Протоколи и доколку домашното право на Високата страна потписничка, 
овозможува само делумна корекција на состојбите и обештетување, то-
гаш Судот, доколку за тоа има потреба, ќе додели и финансиска отштета 
за оштетениот.°

A. Материјална штета

51. ПСД побарува 500 000 француски франци, по основ на надоместок на 
материјална штета. Тој износ ги претставува вкупните трошоци за 
формирање на партијата, изнајмување канцелариски простор, патни 
трошоци и трошоци за сместување за членовите на партијата поврзани 
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со нејзиното основање, воспоставување на партиската структура во 
четириесет провинции, со подготовка на план за учество на избори, како 
и печатење и дистрибуција на рекламен материјал и брошури.

52. Владата тврди дека барањата на ПСД за праведен надоместок на штета, 
се како прекумерни, така и целосно неосновани. Според Владата, секој 
наод на Судот за евентуална повреда на Конвенцијата претставува 
задоволителна и праведна сатисфакција. Што се однесува до наводната 
претрпена материјална штета, не постои причинско-последична врска 
помеѓу неа и фактичката состојба во конкретниот случај.

53. Според делегатот од Комисијата, не постои причина Судот да дојде до 
различен заклучок од оној кој бил донесен во предметите на Обединетата 
комунистичка партија и Социјалистичката партија, претходно веќе 
посочени погоре во текстот.

54. Судот бележи дека партијата апликант не презентираше никаков доказ во 
поддршка на сопственото барање. Следствено, Судот не може да го прифати 
истото (правило 60, став 2 од Правилникот на Судот; погледнете ја muta-
tis mutandis претходно посочената пресуда во предметот Социјалистичка 
партија и други (Socialist Party and Others), стр. 1261, став 67).

Б. Надоместок на нематеријална штета

55. Исто така, ПСД побарува и 200 000 француски франци, како надоместок 
за претрпена нематеријална штета, предизвикана од нејзиното 
расформирање.

56. Владата смета дека и овој износ е прекумерен. Во случај Судот да утврди 
постоење на каква било повреда, таа смета дека самиот таков наод би 
требало да е доволен и би претставувал задоволителна нематеријална 
отштета.

57. Според мислењето на Судот, расформирањето на ПСД  сигурно 
предизвикало големи фрустрации кај нејзините основачи и членови. 
Според процената на Судот, треба да бидат исплатени 30 000 француски 
франци на г. Mevlüt İlik, претставникот на ПСД за потребите на постапката, 
која се води пред Судот (погледнете го став 1 погоре во текстот), како 
надоместок за нематеријалната штета, претрпена од страна на основачите 
и членовите на партијата-апликант.

В. Судски трошоци и издатоци

58. ПСД бара надоместок во вкупен износ од 200 000 француски франци, кој 
се состои од 120 000 француски франци за исплата на адвокатот, кој ги 
има застапувано во постапките пред Уставниот суд и во Стразбур и 80 
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000 француски франци за комуникациски и патни трошоци и трошоци за 
превод, поврзани со постапките.

59. Владата тврди, прво, дека трошоците за адвокатско застапување на ПСД 
пред Уставниот суд не се релевантни во конкретниов случај, затоа што 
не се воопшто поврзани со постапката пред институциите во Стразбур. 
Дополнително, имајќи предвид  дека не постои точна и детална пресметка 
на трошоците и хонорарите, не е можно да се потврди оти документацијата 
презентирана од страна на адвокатот на ПСД, во поддршка на нивното 
барање за надоместок на судски трошоци и издатоци, навистина и во 
целост се однесува на конкретната постапка. Конечно, адвокатскиот 
хонорар чиј надоместок се бара, воопшто не соодветствува и е далеку 
поголем од оние  кои вообичаено се исплаќаат за слични предмети во 
Турција. Во конкретниот случај, работите биле релативно јасни и затоа за 
истиот не требало многу да се работи. Како и да е, праведниот надоместок 
треба да биде одраз на социјалните и економските услови кои владеат во 
конкретната земја, а не да претставува извор за неправедно збогатување 
на апликантот.

60. Судот повторува дека за успешен поврат на трошоците согласно со  член 
41 од Конвенцијата, мора да се утврди дека истите навистина се направени 
и биле неопходни, како и дека се работи за разумен износ (покрај другите, 
погледнете ја и пресудата Nikolova v. Bulgaria [GC], број 31195/96, став 79, 
ECHR 1999-II). Во врска со тоа, треба да се забележи дека доколку Судот 
утврди оти постои повреда на Конвенцијата, може да одлучи на апли-
кантот да му се надоместат не само направените трошоци и издатоци во 
постапките пред институциите на Конвенцијата, туку, исто така, и оние 
направени во постапките пред националниоте судови, за спречување или 
остварување надоместок на штета поради повредата (меѓу другото, по-
гледнете ја и пресудата во предметот (Van Geyseghem v. Belgium [GC], број 
26103/95, став 45, ECHR 1999-I).

 Во конкретниот случај, трошоците поврзани со застапувањето на ПСД пред 
Уставниот суд се резултат на обидот за избегнување на расформирањето 
на партијата. Токму тоа расформирање доведе до гореспоменатиот наод 
за постоење на повреда (погледнете го став 48 погоре во текстот). След-
ствено, постапката за расформирање на партијата е релевантна и треба да 
се земе предвид  при утврдувањето на надоместокот на штета.

 Сепак, Судот посочува дека ПСД нема презентирано детални податоци во 
однос на бројот на работни часови, за кои, нивниот адвокат бара исплата. 
Согласно со правило 60, став 2, Судот не може да го додели бараниот износ. 
По извршената процена на праведна и непристрасна основа, Судот одлу-
чи, на г. Мevlut Ilik да му бидат исплатени 40 000 француски франци, по 
основ на надоместок за судски трошоци и издатоци.
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Г.  Вообичаена камата

61. Судот смета дека е соодветно да ја прифати и да ја примени законската 
каматна стапка, важечка во Франција, на датумот на донесување на оваа 
пресуда, која изнесува 3,47% на годишно ниво.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ едногласно

1. Го отфрли првичниот приговор на Владата;

2. Одлучи  дека во конкретниот случај е прекршен член 11 од Конвенцијата;

3. Одлучи  дека е излишно да се разгледува дали во конкретниот случај 
постојат повреди на членовите 9, 10 или 14 од Конвенцијата;

4. Одлучи

(a) дека тужената држава, во рок од три месеци, е должна да му исплати на 
г. Mevlüt İlik, претставникот на апликантот во постапката пред Судот, 
како праведен надоместок, износ од 30 000 (триесет илјади) француски 
франци, како надоместок за предизвиканата нематеријална штета и 
износ од 40 000 (четириесет илјади) француски франци, како надоместок 
за направените судски трошоци и издатоци, во турски лири, според 
важечкиот курс на денот на плаќањето;

(б) дека по истекот на гореспоменатите три месеци, па сè до намирувањето 
на долгот, ќе се пресметува и ќе се наплати проста затезна камата на 
горенаведените износи, по стапка од 3,47% на годишно ниво.

5.  Го одби остатокот од жалбата на апликантот, во однос на правична 
сатисфакција.

Пресудата е изработена на англиски и француски јазик, а изреката на 
пресудата е дадена на јавна седница во Зградата на човековите права во 
Стразбур, на 8 декември 1999 година.

Luzius W ,                                                                                         Paul M ,
претседател                                                                                           заменик-секретар
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17. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

GORZELIK  and others  ПРОТИВ ПОЛСКА

(Апликација број 44158/98)

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР , 18  јaнуари 2004 година 

Во предметот Gorzelik и останати против Полска,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи во Голем судски совет, во 
следниот состав:

 Mr L. W , претседател,
 Mr C.L. R ,
 Mr J.-P. C ,
 Mr G. R ,
 Mr G. B ,
 Mr P. K ,
 Mrs V. S ,
 Mr C. B ,
 Mr J. C ,
 Mr B. Z ,
 Mrs H.S. G ,
 Mr E. L ,
 Mr A. K ,
 Mrs A. M ,
 Mrs E. S ,
 Mr S. P ,
 Mr L. G , судии,
и  Mr P.J. M , секретарr,

Заседавајќи на затворена седница на 2 јули 2003 и 28 јануари 2004 година,

Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на погоре последно споменатиот 
датум:



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА544

ПОСТАПКА

1. Постапката е започната со жалбата (број 44158/98) против Република 
Полска, поднесена до Европската комисија за човекови права 
(„Комисијата°), согласно со поранешниот член 25 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата°) од 
страна на тројца полски државјани, г. Jerzy Gorzelik, г. Rudolf Kołodziejczyk и 
г. Erwin Sowa („апликанти“) на 18 јуни 1998 година.

2. Апликантите, на кои им била одобрена правна помош, биле застапувани 
од г. S. Waliduda, адвокат од Вроцлав, Полска. Полската Влада („Владата“) 
била претставувана од страна на нејзиниот агент, г. К. Drzewicki, од 
Министерството за надворешни работи.

3. Апликантите тврделе дека е повреден член 11 од Конвенцијата, затоа што 
не им било дозволено да регистрираат здружение, насловено како „Сојуз 
на граѓани од шлезиска националност“

4. Жалбата била доставена до Судот на 1 ноември 1998 година, на денот на 
стапување во сила на Протоколот број 11 кон Конвенцијата (член 5, став 2 
од Протоколот 11).

5. Предметот бил доделен на постапување на Четвртиот оддел на Судот. 
Со одлука од 17 мај 2001 година, откако бил одржан претрес во однос 
на допуштеноста и основаноста на жалбата (правило 54, став 3 од 
Правилникот на Судот), жалбата била прогласена за допуштена од 
страна на Судскиот совет во рамки на истиот Оддел, составен од г. G. Ress, 
претседател, г. A. Pastor Ridruejo, г. L. Ca lisch, г. J. Makarczyk, г. V. Butkevych, 
г. J. Hedigan и Г-ѓа S. Botoucharova, судии, како и г. V. Berger, секретар на 
Одделот.

6. На 20 декември 2001 година Судскиот совет донел едногласна пресуда дека 
во конкретниот случај не постои повреда на член 11 од Конвенцијата.

7. На 20 март 2002 година согласно со член 43 од Конвенцијата и правило 
73, апликантите побарале предметот да биде пренесен и разгледан од 
Големиот судски совет.

8. На 10 јули 2002 година група судии од Големиот судски совет одлучиле да 
го прифатат таквото барање.

9. Составот на Големиот судски совет бил одреден во согласност со одредбите 
на член 27, ставови 2 и 3 од Конвенцијата и правило 24. На 1 јули 2002 
година, г. Makarczyk, судијата кој постапувал како претставник од Полска 
и бил член на првичниот Судски совет (член 27, став 3 од Конвенцијата и 
правило 24, став 2(г)), дал оставка и се повлекол од Судот. Следствено, на 
16 јуни 2003 година тој се повлекол и од работата на конкретниот предмет 
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(член 23, став 7 од Конвенцијата и правило 26, став 3 и 28). Него го заменил 
г. L. Garlicki, кој го наследил и како нов судија назначен од Полска.

10. Апликантите и Владата имаат доставено свои првични поднесоци и 
аргументи во однос на случајот.

11. Одржан е јавен претрес во Зградата на човековите права во Стразбур, на 2 
јули 2003 година (правило 59, став 3).

Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г. K. D ,  
Владин агент,
г-ца R. K ,  
адвокат,
г. К.W. C ,
г-ца M. K ,
г-ца D. G -M ,
г. D. R ,
г-ца R. H ,  
 советници;

(б)  во име на апликантите
г. S. W , 
 адвокат,
г-ѓа M. K -B ,
г. D. T , 
советници.

Исто така, присутен беше и еден од апликантите, односно г. Gorzelik.

 Пред Судот свои излагања имаа г. Waliduda, г. Drzewicki и г-ца Kowalska. г. 
Gorzelik, исто така, даде една кратка изјава, како одговор на поставеното 
прашање од Судот.

ФАКТИ

I  ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

12. Апликантите се родени во 1971, 1940 и 1944 година. Сите тројца живеат 
во Полска. г. Gorzelik и г. Sowa живеат во градот Катовице, а г. Kołodziejczyk 
во Рибник.
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A.  Општи информации

13. Шлезија (Сласк) е еден историски регион, кој се наоѓа во денешна 
југозападна Полска. Првично, тоа била полска провинција која потпад-
нала под владение на  кралството Чехословачка во 1335 година. Заедно 
со остатокот од кралството, преминала под Хабсбуршката власт во 1526 
година, а подоцна била преземена од Прусија, во 1742 година, согласно со 
Берлинската спогодба.

По Првата светска војна, согласно со Версајската спогодба од 1919 година, 
било предвидено да се утврди плебисцитно дали Горна Шлезија треба 
да остане германска или, пак, да биде вратена на Полска. Резултатите од 
таквото општонародно гласање одржано во 1921 година оделе во пол-
за на Германија, освен оние во најисточниот дел од Горна Шлезија. По 
вооруженото востание на Полјаците во 1922 година, Лигата на нации-
те се согласила на поделба на територијата, при што поголемиот дел од 
индустријализираната област, вклучувајќи го и Катовице, преминал во 
Полска.

Како последица на Минхенскиот пакт од 1938 година, најголемиот дел од 
Чешка Шлезија, бил поделен помеѓу Германија и Полска. Откако Германија 
ја освоила Полска во 1939 година, целиот дел од Шлезија, кој дотогаш се 
наоѓал во Полска, бил припоен кон Германија.

По Втората светска војна, границата помеѓу Полска и Чехословачка била 
вратена во состојбата во која се наоѓала пред 1938 година. Западната гра-
ница на Полска била поместена до реките Одра и Лужичка Ниса. Всуш-
ност, целиот поранешен дел на германска Шлезија источно од Лужичка 
Ниса бил приклучен на Полска, додека само еден мал сектор од Долна 
Шлезија, западно од Lusatian Neisse, останал во рамки на поранешната 
источногерманска територија, именувана како Саксонија.

14. Според некои лингвисти, и покрај тоа што полскиот јазик нема претрпено 
многу влијанија од регионалните варијации, можно е да се идентификуваат 
најмалку две регионални наречја: Кашубиски и Шлезиски.  За време 
на претресот, еден од апликантите, г. Горзелик, го опишал шлезискиот, 
како сè уште некодификуван јазик, кој претставува мешавина од чешки, 
германски и полски јазик.

15. Од 2 мај до 8 јуни 2002 година во Полска е спроведен попис – Национален 
попис на населението и домовите. Неговата цел била да се соберат 
податоци за дистрибуцијата на населението, демографските и социјалните 
фактори, вработувањето, животниот стандард и домувањето. Пописот 
се занимавал и со одредени прашања поврзани со државјанството и 
националноста. Во едно од прашањата поврзани со националноста, била 
дадена следнава дефиниција:
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 „Националноста е декларирана (заснована врз субјективното чувство) 
како индивидуална карактеристика на секое човечко суштество, која 
ја изразува неговата емоционална, културна или генетска (поврзана со 
потеклото на родителите) поврзаност со одредена нација.“

      Според извештајот од извршениот попис изготвен од Централниот завод 
за статистика, 36 983 700 граѓани (или 96,74% од вкупното население) 
според националноста се изјасниле како Полјаци. 471 500 граѓани (или 
1,23% од населението) се изјасниле како граѓани од друга националност, а 
меѓу нив биле и 173 200 граѓани, кои се изјасниле како „Шлезијци°.

Б. Постапка за регистрација на здружението на апликантите

1. Првостепената постапка

16. На точно неодреден датум, апликантите, кои себеси се опишуваат како 
„Шлезијци°, заедно со уште 190 други лица, одлучиле да формираат 
граѓанско здружение со назив „Сојуз на граѓани од Шлезиска националност“. 
Подоцна, основачите донеле и меморандум за основање на здружението. 
Апликантите биле избрани за членови на привремениот управувачки 
комитет и овластени да продолжат со понатамошната регистрација на 
здружението.

17. На 11 декември 1996 година, постапувајќи во име на привремениот 
управувачки комитет на „Сојузот на граѓани од Шлезиска националност°, 
апликантите поднеле барање до Регионалниот суд во Катовице за 
регистрација на нивното здружение. Меѓу другото, тие се повикувале 
и на членот 8(2) од Законот за граѓански од 7 април 1989 година. Тие 
го изготвиле меморандумот за здружување, заедно со целата останата 
документација, која била потребна согласно со Законот.

18. Релевантните општи одредби на меморандумот за здружување се 
следниве:

„1. Називот на здружението ќе биде „Сојуз на граѓани од шлезиска 
националност° (понатаму во текстот насловен како „Сојузот“).

2. Сојузот ќе ги извршува своите активности на територијата на Република 
Полска; може да се основаат и локални ограноци.

...

6. (1) Сојузот може да се приклучи на други домашни или меѓународни 
организации, доколку целите, кои тие се обидуваат да ги остварат се 
слични и одговараат на целите кои се обидува да ги постигне Сојузот.“

19. Целите на здружението и средствата, преку кои истите требало да бидат 
исполнети, биле опишани на следниов начин:
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„7. Целите на Сојузот се следниве:

(1) да се разбуди и да се зајакне националната свест на Шлезијците;

(2) да се обнови шлезиската култура;

(3) да се унапредат и да се подобрат познавањата за Шлезија;

(4) да се заштитат етничките права на граѓаните од шлезиска националност; 
(и)

(5) да се обезбеди социјална грижа за членовите на Сојузот.

8. Сојузот ќе ги оствари своите цели на следниов начин и со следниве средства:

(1) организација на предавања, семинари, курсеви за обука и состаноци, 
основање библиотеки и клубови, како и вршење научни истражувања;

(2) организација на културни и образовни активности за членовите на 
Сојузот и други лица;

(3) спроведување промотивни и издавачки активности;

(4) промоција на амблемот и боите на Шлезија и Горна Шлезија;

(5) организација на демонстрации или (други) протестни активности;

(6) организација на спортски настани.... и други форми на забава и дружење;

(7) формирање училишта и други образовни институции;

(8) соработка со други организации;

(9) спроведување деловни активности, за потребите на финансирање на 
целите на Сојузот – ова може да вклучува и основање комерцијални 
претпријатија и соработка со други (комерцијални) субјекти;

(10) основање други субјекти или (правни) лица, насочено кон исполнување 
на целите на Сојузот; и

(11) спроведување на други различни актоивности.“

20. Ставовите 9 и 10 се занимавале со членството. Во истите било наведено 
следново:

9. Сојузот ќе има две различни категории на членови, односно обични 
членови и членови-поддржувачи.

10. Секое лице од шлезиска националност, може да стане обичен член на 
Сојузот.“



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 549

21. Во релевантниот дел од член 15 од меморандумот за здружување, е 
наведено следново:

„Членството во Сојузот за едно лице престанува доколку:

...

(2) (a) врз основа на образложен предлог од Одборот, Управувачкиот комитет 
одлучи на лицето да му биде одземено членството;

(б) таквиот предлог на Одборот може да се заснова на различни причини, 
како, на пример, доколку член не ги исполнува условите за членство, 
предвидени во меморандумот за здружување или, пак, не ги извршувал 
своите должности како член, наведени во став 14.“

22. Во став 30 е наведено следново:

„Сојузот е организација на шлезиското национално малцинство.“

23. Подоцна, Регионалниот суд во Катовице, согласно со членот 13(2) од 
Законот за граѓански здруженија (погледнете го став 39 погоре во текстот), 
доставил примерок од жалбата на апликантите, заедно со примероци од 
релевантните документи, до Гувернерот на Катовице.

24. На 27 јануари 1997 година Гувернерот на Катовице, постапувајќи преку 
Одделението за граѓански прашања, ги доставил своите коментари во 
врска со жалбата до судот. Во нив, можела да се најде обемна аргументација 
против регистрацијата на таквото здружение, а главните коментари и 
аргументи се прикажани во продолжение:

„(i) Не може да се говори за постоење на ’Шлезијци’ [Ślązak], во смисла на 
претставници на посебна ’шлезиска националност’. ’Шлезиец’ е збор, кој 
се употребува за претставник на локална етничка група, а не за нација. 
Тоа е потврдено и во став 7(1) од меморандумот за здружување, каде се на-
ведува дека целта, во основа, е да се ’разбуди и да се зајакне националната 
свест на Шлезијците’...

(ii) Социјалното истражувања на кое се повикуваат апликантите, со цел да 
го докажат постоењето на ’шлезиската националност’ не соодветствува со 
другите бројни научни публикации. Полската социологија распознава два 
различни концепти на ’татковина’, односно локална ’татковина’ и ’идео-
лошка татковина’. Во германскиот јазик, таквата разлика се забележува 
во различните изрази, односно Heimat (локална татковина) и Vaterland 
(идеолошка татковина). Истражувањето на кое се потпираат апликантите 
единствено се однесува на самоосознавањето на жителите на Шлезија, 
посочувајќи дека нивното локално самоосознавање има приоритет, 
наспроти нивното национално самоосознавање...
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(iii) Во став 10 од меморандумот за здружување е наведено дека секое лице 
со шлезиска националност, може да стане обичен член на здружението, 
но во истиот јасно не се наведени критериумите за утврдување дали едно 
лице ги исполнува таквите услови или не. Ваквото отсуство на недвосмис-
лени и јасни критериуми е спротивно на членот 10(1)(i) и (iv) од Законот 
за здруженија. Уште повеќе, на тој начин став 15(2)(б) од меморандумот 
станува незаконски, затоа што таа одредба му дозволува на управувачкиот 
комитет да му го одземе членството на едно лице во случај доколку истото 
не ги задоволува условите, наведени во меморандумот за здружување...

(iv) Став 30 од меморандумот за здружување, во кој, Сојузот се нарекува 
’организација на шлезиското национално малцинство’ доведува до заблуда 
и не кореспондира со фактите. Не постои соодветна основа, според која 
Шлезијците би се сметале како национално малцинство. Доколку бидат 
признати како такви, тоа би било спротивно на член 67, став 2 и 81, став 
1 од (поранешниот) Устав, кои им гарантираат еднакви права на сите 
полски граѓани. Особено, согласно со релевантните одредби на Законот 
за избор во Sejm  од 28 мај 1993 година (Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzec-
zypospolitej Polskiej – ’Изборниот закон од 1993 година’), регистрацијата 
на Сојузот би значела негова привилегирана положба, од аспект на 
распределбата на пратеничките места. Во тој случај, Сојузот би обезбедил 
права и привилегии, кои се гарантирани за националните малцинства, 
во однос на образование на нивниот мајчин јазик и соодветен пристап 
и присуство во медиумите. Регистрацијата на здружението би одела на 
штета на другите етнички групи во Полска, како што се Краковјанците 
(Krakowiacy), Гораните (Górale) и Мазурите (Mazurzy). Тоа би резултирало 
во враќање на племенството, кое постоело пред основањето на полската 
држава....

(v) Токму затоа, предлагаме меморандумот за здружување да биде изменет, 
на начин кој ќе ги земе предвид горенаведените коментари. Особено, за-
блудувачкиот назив на здружението треба да биде променет, критери-
умите за членство треба да бидат дефинирани на јасен и недвосмислен 
начин, а став 30, треба да биде избришан. Според нашето мислење, ова се 
условите кои треба да бидат исполнети за регистрација на здружението.“

25. На 13 март 1997 година апликантите го доставиле својот поднесок како 
одговор на ваквите аргументи. Според него, фактот што мнозинството 
Полјаци не го признаваат постоењето на шлезиската нација, на значи дека 
истата и не постои. Тие имаат цитирано различни научни публикации и 
објаснуваат дека фактот што Шлезијците претставуваат посебна група, 
всушност, веќе е потврден на крајот на Првата светска војна. Уште повеќе, 
Шлезијците отсекогаш се обидувале да го сочуваат својот идентитет и 
отсекогаш биле посебна група, без разлика дали Горна Шлезија припаѓала 
на Германија или на Полска. Следствено, каква било споредба меѓу нив 
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и Краковјанците и Гораните, е целосно неоправдана, затоа што вториве 
две групи, ниту се сметаат себеси за национални малцинства, ниту, пак, 
некогаш во минатото биле посочени како такви. Конечно, апликантите 
се повикале на одредени соопштенија од Министерството за внатрешни 
работи, кои биле објавени во медиумите во кои се објаснувало дека во 
предлог-законот за национални и етнички малцинства  експлицитно 
е наведено дека „изјаснувањето на граѓаните, во врска со припадноста 
на одредено малцинство, нема да биде оспорувано или потврдувано од 
страна на јавната власт“.

26. На 9 април 1997 година Гувернерот на Катовице доставил нов поднесок 
до Судот. Во него, го потврдил својот претходен став и мислење. На 
14 април 1997 година тој доставил две писма од Министерството за 
внатрешни работи (од 4 февруари и 10 април 1997 година, а адресирани 
до Одделението за граѓански прашања при Кабинетот на Гувернерот на 
Катовице). Во најрелевантните делови од писмото од 4 февруари 1997 
година, било наведено следново:

„ Ги споделуваме вашите сомнежи, во однос на тоа дали одредени жители на 
Шлезија треба да се сметаат за национално малцинство. Затоа, предлага-
ме вашите мислења и коментари да ги доставите до судот, укажувајќи на 
таквите сомнежи и да побарате дозвола од судот, да се вклучите во постап-
ката пред истиот, во својство на една од странките.

Предлагаме да се повикате на фактот дека Рамковната конвенција за за-
штита на националните малцинства (на Советот на Европа) (’Рамковна-
та конвенција’) сè уште не е ратификувана од страна на Полска, па така 
нејзините одредби (не се применливи во домашниот правен систем)....

Според нашето мислење, не постојат ниту историски, ниту етнографски 
околности, кои би го оправдале мислењето дека жителите на Шлезија мо-
жат да бидат признати како национално малцинство.°

Во релевантните делови од писмото од 10 април 1997 година, било наведено 
следново:

 „...Аргументацијата доставена од страна на привремениот управувачки 
комитет на здружението (во нивниот поднесок од 13 март 1997 година) 
не содржела никакви нови елементи; (особено)... (Рамковната конвенција) 
не е дел од законодавството, кое е применливо во Полска.

 Слично на тоа, писмата од Министерството за внатрешни работи (во 
однос на толкувањето на Предлог-законот за национални и етнички 
малцинства) не ја менуваат ситуацијата.

 Чувството на припаѓање кон една нација спаѓа во сферата на личните 
слободи; самото по себе не предизвикува никакви законски последици. 
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(Спротивно на тоа) основањето организација на едно национално 
малцинство е правен факт кој предизвикува законски последици, како, на 
пример, оние наведени во Изборниот закон од 1993 година.

Во конкретниот случај, регистрацијата на здружение, насловено како ’Сојуз 
на граѓани од шлезиска националност’ може да биде дозволена, под услов, 
претходно веќе да е утврдено постоењето на таквата нација.“

27. На 28 април 1997 година апликантите доставиле нов поднесок до судот. Тие 
ја критикувале аргументацијата на Министерството за внатрешни работи, 
посочувајќи дека во истата не е наведена законската основа за одбивање 
на нивното барање за регистрација. Поконкретно, власта не успеала да 
покаже дека  која било од одредбите во меморандумот за здружување е 
спротивна на законот, имајќи предвид дека според членот 1(2) од Законот 
за граѓански здруженија, „(уживањето) на правото на здружување може 
да биде предмет единствено на ограничувања пропишани со закон, кои 
се неопходни за заштита на интересите од национална безбедност или 
заштита на јавниот поредок, како и за заштита на здравјето и моралот 
или за заштита на правата и слободите на другите граѓани°. Конечно, 
апликантите наведуваат дека тие немаат намера да вршат измени на 
меморандумот за здружување, на начин кој бил предложен од власта, а 
особено не во однос на називот на здружението и содржината на член 30. 
Тие, сепак, се согласиле да го променат член 10 од меморандумот, кој по 
преформулацијата би гласел:

 „Секој полски државјанин, кој има приложено писмена изјава дека припаѓа 
на шлезиската националност, може да стане обичен член (на Сојузот).“

28. На 23 мај 1997 година Регионалниот суд во Катовице одржал „рочиште 
за изјаснување“, насочено кон обезбедување коментари и појаснувања од 
странките и разрешување на спорните прашања. Најважните делови од 
записникот од тоа рочиште се дадени во продолжение:

 „Претставниците на (Гувернерот) се изјаснија дека бришењето на член 30 
од меморандумот на здружението нема да биде доволно и дека тие, исто 
така, бараат и промена на називот на здружението.

 Тие се повикаа на веќе доставените аргументи во поднесоците од судските 
списи.

 Претставниците на апликантите изјавија дека член 30 е моделиран според 
една слична одредба, која може да се најде во статутот на Социјално 
културното друштво на Германците од провинцијата Катовице...

 Претседателот на советот, побара од претставниците на (странките) да 
направат одредени отстапки од своите позиции.
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 На привремениот управувачки комитет, на пример, тој им предложил 
да го избришат став 30 од меморандумот. Меѓутоа, претставниците од 
комитетот категорично одбиле да ја избришат оваа конкретна одредба.

 Претставниците на (Гувернерот), исто така, зазедоа еден уште поцврст 
став, притоа барајќи не само бришење на член 30, туку и промена на 
називот на здружението.

 Двете страни започнаа полемика во однос на прашањето дали Шлезијците 
треба да бидат признати како народ или националност...

 Претставниците на (Гувернерот) се разубедуваа со апликантите, тврдејќи 
дека не постои никаква основа за припишување шлезиска националност 
на граѓаните.

 (Рочиштето беше прекинато, а подоцна истото продолжи)

 Во овој момент, претставникот на (Гувернерот) изјави дека доколку 
апликантите го избришат член 30 од меморандумот, тогаш (Гувернерот)  
нема да ја оспорува регистрацијата на здружението.

 Ј. Gorzelik жестоко реагираше на ваквиот предлог, меѓутоа претседателот 
на советот побара од него, сепак, да размисли малку повеќе за истиот.

 Во врска со гореспоменатото, (апликантите) побараа да им биде даден 
одреден временски рок, во кој, тие би можеле да го дадат својот одговор на 
овој предлог во писмена форма и поподробно да го разгледаат предлогот 
на (Гувернерот).

 Судот одлучи да им даде на (апликантите) рок од десет дена, за да 
одговорат на предлогот добиен од (Гувернерот)...“

29. На 27 мај 1997 година апликантите доставија нов поднесок до судот, во 
кој тврдат дека во текот на гореспоменатото рочиште, власта „de facto 
признала дека шлезиската нација, односно народ, всушност, постои°, 
особено поради фактот што го прифатила називот на здружението и 
одредени одредби во меморандумот (поконкретно, члент 7(1) и (4) и член 
10). Сепак, тие потенцираат дека инсистирањето на власта за бришење на 
став 30, е „неправедно и нелогично° и поради тоа одбиваат да ја менуваат 
или да ја  избришат таа одредба.

 Подоцна, на 16 јуни 1997 година Гувернерот на Катовице го достави својот 
последен поднесок до судот, во кој се спротивстави на регистрацијата на 
здружението.

30. На 24 јуни 1997 година Регионалниот суд во Катовице, постапувајќи 
преку судија-поединец, ја прифатил жалбата на апликантите и го 
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регистрирал нивното здружение, под називот „Сојуз на граѓани од 
шлезиска националност°. Најрелевантните делови од образложението на 
таа одлука се дадени во продолжение:

 „...Помеѓу (странките) постои спор, во однос на концептите на ’народ-
нација’ и ’национално малцинство’. На крајот, (соодветните власти) 
побараа пријавата за регистрација на здружението да биде одбиена.

 Овој Суд одлучи дека нивното барање е основано (и како такво треба да 
биде одобрено).

 Во преамбулата на Законот за граѓански здруженија, законодавецот 
(секому) го гарантира основното право – правото на слободно здружување 
– кое им овозможува на граѓаните, без разлика на нивните убедувања, да 
земат активно учество во јавниот живот и да изразат различни мислења, 
како и да ги следат индивидуалните интереси.

 Слободата на здружување е едно од природните права на човечките 
суштества. (Од таа причина), членот 1(1) од Законот за граѓански 
здруженија не го утврдува правото на слободно здружување, туку 
единствено ги дефинира начинот и границите на неговото практикување, 
на тој начин одразувајќи ги меѓународните обврски кои ги има преземено 
Полска.

 Според членот 1(2) од Законот за граѓански здруженија, правото на 
формирање здружение може да биде предмет единствено на ограничувања 
кои се пропишани со закон, или поради интересите на националната 
или јавната безбедност, или во интерес на јавниот поредок, или, пак, за 
потребите на заштита на здравјето и јавниот морал, или за заштита на 
правата и слободите на останатите граѓани. Не смеат да постојат никакви 
други ограничувања во однос на правото на здружување со други лица.

 Уште на 16 јуни 1997 година во нивниот поднесок, власта го презентирала 
аргументот дека регистрацијата на конкретното здружение би значела 
повреда на правата и слободите на другите граѓани, затоа што би 
резултирала во нееднаков третман на останатите локални заедници и 
намалување на нивните права.

 Ваквата аргументација не е убедлива, затоа што од содржината на 
меморандумот за здружување не произлегува дека идните активности 
на здружението се насочени кон (намалување на) правата и слободите на 
останатите.

 Согласно со членот 7 од меморандумот за здружување, целите на 
здружението се, (на пример) будење и зајакнување на националната 
свест на Шлезијците, обновување на шлезиската култура, подобрување 
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на знаењата за Шлезија и обезбедување социјална грижа за членовите 
на здружението. Ниту една од овие цели не е насочена против правата и 
слободите на останатите граѓани. Ниту средствата кои би се користеле 
за исполнување на овие цели не се насочени против правата и слободите 
на другите. Таквите средства вклучуваат организација на предавања 
и семинари, вршење научни истражувања, основање библиотеки, 
организација на културни и образовни активности за членовите на 
Сојузот и други лица, промоција на амблемот и боите на Шлезија и 
Горна Шлезија, организација на демонстрации и протестни активности, 
организација на спортски настани, воспоставување училишта и други 
образовни институции, реализација на деловни активности и соработка 
со други организации.

 На крајот, тврдењето дека здружението би значело повреда на правата и 
слободите на другите, мора дефинитивно да биде одбиено. Уште повеќе, 
треба да се посочи дека ваквиот аргумент се однесува само на (евентуалната 
можност), затоа што само практичните мерки и активности, преземени од 
страна на здружението, евентуално би можеле да покажат, дали и до кој 
степен, (идните) активности на здружението би барале преземање мерки, 
за заштита на правата на останатите граѓани.

 Што се однесува до изразите ’шлезиска националност-народ’ или ’шлезиско 
национално малцинство’ и проблемите поврзани со утврдувањето на 
нивното точно значење, тоа се прашања кои не можат да бидат детално 
разгледувани од страна на Судот.

 Согласно со членот 13(1) од Законот за граѓански здруженија, овој Суд мора 
да донесе пресуда во однос на конкретната жалба, во рок не подолг од три 
месеци од денот на поднесување на жалбата. Токму затоа, не е возможно 
(во текот на истата тековна постапка) да се разгледуваат такви сложени 
прашања (кои вклучуваат проблеми од сферата на меѓународните 
односи).

 Како и да е, можно е да се претпостави, за потребите на носење одлука 
во оваа постапка дека националноста на еден поединец е прашање на 
личен избор. Уште повеќе, прашање на општо знаење е дека првобитните 
жители на Шлезија претставуваат малцинство во Горна Шлезија – тоа 
е барем јасно, за сите оние кои минале одреден период во овој регион и 
кои се подготвени да го прифатат овој факт. На крајот на краиштата, иако 
власта, всушност, е јасно против основањето на здружение од страна на 
апликантите, таа не го оспорува фактот дека (Шлезијците) претставуваат 
етничко малцинство.

 Имајќи го предвид гореспоменатото, овој Суд, откако утврди дека 
привремениот управувачки комитет ги задоволил сите барања 
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предвидени во ставовите 8(4), 12 и 16, а во врска со ставот 13(2) од Законот 
за граѓански здруженија и член 516 од Законот за граѓанска постапка, 
одлучи како што е наведено во диспозитивот на одлуката.“

2..  Второстепената  постапка

31.  На 2 јули 1997 година гувернерот на полската провинција Катовице 
поднел жалба до Апелациониот суд на Катовице, со која барал 
поништување на првостепената одлука и враќање на предметот на 
судење кај првостепениот суд, како и прибавување докази од експерти за 
да се утврди значењето на поимите „нација° и „национално малцинство.“ 
Во жалбата тој наведува дека првостепениот суд извршил повреда на 
членовите 1(1) и 2 од Законот за здруженија и на непрецизирани одредби 
од Законикот за граѓанска постапка. Релевантните основи на жалбата 
гласеа вака:

 „[Првостепениот суд] формално го призна и правно го официјализира 
постоењето на посебна шлезиска нација, од која се конституира „шлезиско 
национално малцинство.°

 Наше мислење е дека една толку важна и без преседан одлука, која 
има меѓународно значење, не можело и не требало да се донесе без 
да се дефинираат концептите „нација“ и „национално малцинство.° 
Регионалниот суд, ставајќи го ова прашање настрана – и тоа само поради 
одредени законски рокови – ја поедностави постапката до мера на нешто 
што е неприфатливо. Ова самото по себе доведе до ситуација судот да не ги 
утврди сите околности релевантни за исходот на случајот, што обезбеди 
доволен основ за оваа жалба.

 Подносителот на жалбата признава дека полското законодавство не ги 
дефинира термините „нација° и „национално малцинство.° Ова, меѓутоа, 
не го оправдува заклучокот на Регионалниот суд дека „националноста на 
едно лице е прашање на негов личен избор.“

 Подносителот на жалбата не го оспорува правото на некое лице слободно 
да си одлучи дека припаѓа на одредено национално малцинство; сепак, 
предуслов за еден таков избор е постоењето на „нација° со која ќе се 
идентификува тоа лице.

 Обжалената одлука го прокламира мислењето дека субјективните 
чувства на засегнатото лице се доволни за да може да се создаде „нација“ 
или „националност.° Ако се земат предвид потенцијалните општествени 
реперкусии од еден ваков приод, не можеме да се согласиме со истиот.

 Во вакви околности, пред да се донесе каква било одлука за регистрација 
на „Унија на граѓани со шлезиска националност“, неопходно е да се утврди 
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дали постои „шлезиска нација° – засебна од полската нација – и дали е 
законски допуштено да се создаде „шлезиско национално малцинство.“

 Според мислењето на подносителот на жалбата, не постојат објективни 
аргументи во прилог на заклучокот дека постои засебна шлезиска нација. 
Во случај на сомневање, ... ова прашање треба да се реши така што ќе се 
прибават докази од експерти.

 Во оспорената одлука, понискиот суд во принцип се фокусирал на 
утврдување дали целите на здружението и начините за остварување на 
тие цели се законити. ... Подносителот на жалбата не ги оспорува најголем 
дел од овие цели; мора да се каже дека активности од типот обновување 
на шлезиската култура, продлабочување на знаењата за Шлезија 
или обезбедувањето социјална грижа за членовите на здружението 
заслужуваат почит и поддршка. Сепак, овие цели можат во целост да 
бидат исполнети и без спорната одредба од Договорот за основање на 
здружението (Меморандум за здружување), односно точка 30 ... Покрај 
тоа, никој не ги спречуваше апликантите да ги инкорпорираат погоре 
спомнатите цели во Договорот за основање на едно веќе постоечко 
здружение кое се нарекува „Движење за автономија на Шлезија“, уште 
повеќе што апликантите припаѓаат на влијателни кругови од последно 
спомнатата организација.

 Фактот што апликантите не го направија тоа туку создаваат едно ново 
здружение, а згора на тоа себеси се опишуваат како „шлезиско национално 
малцинство“, јасно покажува која е нивната вистинска цел. Всушност, 
нивната цел е да ги заобиколат одредбите од Законот за избори донесен 
во 1993 година, според кои партии или други организации кои излегуваат 
на избори мора да освојат минимален праг од 5% или 7% од гласовите за 
да можат да влезат во Парламентот. ...

 Правните акти, вклучувајќи го и Актот за усвојување на Договор за 
основање на здружение, се неважечки согласно со член 58, став 1 од 
Граѓанскиот законик доколку истите имаат за цел избегнување или 
заобиколување на законите. Според правната теорија, недостатоците во 
правните акти, согласно со одредбата од член 58 од Граѓанскиот законик, 
може да претставуваат основ за одбивање да се регистрира одредено 
здружение.

 Одобрувањето на правата на „шлезиското национално малцинство“ 
води кон дискриминација на другите регионални и етнички групи или 
заедници. Тоа ќе се случи најмалку во однос на изборното законодавство 
и ќе биде спротивно на член 67, став 2 од Уставот ...“

32.  Апелациониот суд на Катовице одржа жалбено рочиште на 24 септември 
1997 година. Вишиот јавен обвинител дојде на рочиштето и побара 
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од судот да му дозволи да учествува во постапката како страна која ќе 
постапува во име на гувернерот на Катовице. Барањето беше удоволено. 
Судот потоа ги сослуша обраќањата на подносителот на жалбата, на 
обвинителот (кој побара од судот да ја поништи првостепената одлука и 
да го одбие барањето за формирање на здружение) и на претставникот 
на апликантите. Истиот ден судот ја поништи првостепената одлука и го 
одби барањето на подносителите за регистрирање на нивното здружение. 
Причините за таа одлука беа следниве:

„... Понискиот суд, со тоа што го регистрирал здружението под наслов 
„Унија на граѓани со шлезиска националност°, дал согласност за точка 30 
од Договорот за основање на здружението, во која се вели дека Унијата 
претставува организација на шлезиското национално малцинство. Оттука, 
ние се согласуваме со подносителот на жалбата дека Унијата, врз основа на 
споменатата точка од Договорот, би имала право да ги искористи законските 
привилегии утврдени во членот 5 од Законот за избори донесен во 1993 
година. ...

Понатаму, признавањето на Шлезијците како национално малцинство 
може да резултира со натамошни барања од нивна страна (за добивање 
привилегии), што им се даваат на националните малцинства врз основа на 
други закони. ...

Спротивно на мислењето искажано од страна на понискиот суд, можно е да 
се утврди дали Шлезијците се национално малцинство во Полска; за тоа не е 
неопходно да се прибавуваат докази од експерти.

Согласно со член 228, став 1 од Законикот за граѓанската постапка, 
фактите што претставуваат општоприфатено знаење, односно што секој 
разумен и искусен граѓанин треба да ги знае, не мора да се докажуваат. 
Општоприфатеното знаење се однесува на историски, економски, политички 
и општествени феномени и настани.

Оттаму е јасно дека во моментов во меѓународните односи не постои 
општоприфатена правна дефиниција на поимите „нација° или „национално 
малцинство“ ...

Од друга страна, под „етничка група° се подразбира група која има посебен 
јазик, своја специфична култура и чувство за социјални врски, која е свесна за 
фактот дека се разликува од другите групи и има сопствено име.

Полската етнографска наука од XIX и XX век ги опишува „Шлезијците° како 
автохтоно население од полско потекло кои живеат во Шлезија, којашто 
претставува географски и историски регион. Во моментов, како резултат 
на политички и општествени промени, терминот „Шлезијци° подеднакво 
се однесува и на имигрантите кои живеат на оваа територија низ неколку 
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генерации и кои се идентификуваат себеси со регионот кој станал нивно 
ново живеалиште. Терминот, исто така, се однесува и на германофонската 
популација која е поврзана со Шлезија преку (фактори од типот) раѓање, 
живеалиште и традиција (прочитајте во Енциклопедијата објавена од страна 
на Полските научни издавачи во 1996 година)...

Апликантите ги извлекуваат правата на кои се повикуваат од начелата 
утврдени во [Рамковна конвенција], каде што се вели дека секој човек кој 
припаѓа на некое национално малцинство има право слободно да избере 
дали ќе припаѓа или нема да припаѓа на тоа малцинство... Повикувајќи се 
на европските стандарди, подносителите забораваат дека за некој да се 
идентификува со некое национално малцинство, тоа национално малцинство 
мора да постои. Мора да постои некоја заедница, воспоставена врз основа 
на објективни критериуми, со која тоа лице сака да се идентификува. Никој 
не може да го одреди својот национален идентитет независно од некој 
фундаментален елемент, а тоа е постоењето на посебна нација.

Од гореспоменатата дефиниција на „нација° произлегува дека нацијата 
се формира низ еден историски процес кој може да трае со векови, како 
и дека круцијалниот елемент кој ја формира една нација е нејзината 
самоидентификација, т.е. нејзината национална свест формирана врз основа 
на постоечката култура од страна на заедница која живее на конкретна 
територија.

Секако, Шлезијците припаѓаат на една регионална група со многу длабоко 
чувство на идентитет, вклучувајќи го и нивниот културен идентитет; никој 
не може да ја негира нивната посебност. Сепак, тоа не е доволно Шлезијците 
да бидат сметани за посебна нација. За нив никогаш не постоела општа 
перцепција дека се посебна нација, а и Шлезијците никогаш не се обиделе 
да го детерминираат својот идентитет низ призмата на [критериумите 
за „нација°]. Напротив, историјата на Шлезија недвојбено покажува дека 
автохтоните жители [на овој регион] ги имаат зачувано нивната посебна 
култура и јазик (кои имаат полски корени од етничка гледна точка), и покрај 
тоа што нивните територии не биле во границите на полската држава и што 
биле под силно германско влијание. Оттаму, тие се Шлезијци – во смисла на 
жители на регионот Шлезија, а не во смисла на нивната националност. Така, 
Горна Шлезија, по своите етнички корени секогаш остана полска, за што 
несомнен доказ беа трите востанија. Улогата што ја одиграа Шлезијците во 
изградбата и зачувувањето на полскиот карактер на Шлезија, и покрај тоа 
што останаа изолирани од својата татковина, е надвор од секаков сомнеж.

Исто така, една нација постои и тогаш кога група поединци, кои себеси 
се сметаат за „нација“, се така прифатени и перципирани од другите. Во 
очите на полските граѓани, и Шлезијците и другите регионални групи или 
заедници се само локални заедници [на пример, Горјаните * или Мазурците]. 
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Во меѓународните кругови, Полска и во тој поглед сличните на неа Франција 
и Германија се перципирани како еднонационални држави, без оглед на 
фактот што во нив живеат посебни етнички групи (на пример, жителите на 
Алзас или Лорен во Франција или жителите на Баварија во Германија).

Сè на сè, социолозите се согласни дека Шлезијците сочинуваат етничка група 
и дека автохтоните жители (на Шлезија) поседуваат одредени особености 
на нација, но дека таквите особености не се целосно развиени. Тоа значи 
дека будењето на нивниот национален идентитет сè уште е во многу рана 
фаза. Една нација постои само тогаш кога не постојат никакви сомневања во 
врска со нејзиното право да постои. ... Во Полска, националните малцинства 
сочинуваат еден мал дел од општеството, односно само 3%-4%. Такви 
национални малцинства се – што никогаш не било негирано – Германците, 
Украинците, Белорусите, Литванците, Словаците, Чесите, Евреите, Ромите, 
Ерменците и Татарите.

Во полската традиција националните малцинства се перципираат како 
групи поврзани со некое мнозинство надвор од Полска; со други зборови, 
малцинство претставува етничка група која има поддршка од некое 
мнозинство [кое живее] во странство. Традиционално, нашето општество 
никогаш не размислувало во правец дека групи кои ја чуваат својата 
посебна култура, но не припаѓаат на ниту една држава, може да се сметаат за 
национални малцинства. Следствено, долго време Ромите биле сметани за 
етничка, а не за национална група...

Мислењето на апликантите дека изборот на поединецот е одлучувачки за 
неговата националност е рефлектирано во точка 10 од Договорот за основање 
на здружението. Прифаќањето на ова мислење би довело до ситуација во 
која целите кои ги има зацртано здружението да бидат остварувани од групи 
членови кои немале никаква поврзаност или врски со Шлезија и кои станале 
членови на Унијата само за да стекнат некаква лична корист. Несомнено, 
вакви групи членови не можат (да добијат дозвола) да ги остваруваат целите 
на едно здружение на национално малцинство...

Апликантите се потпреле на резултатите од социолошкото истражување 
спроведено во 1994 година во провинцијата Катовице. За волја на вистината, 
истражувањето покажува дека 25% од лицата од кои било побарано да 
го посочат својот етнички и регионален идентитет одговориле дека се 
Шлезијци. Сепак, од материјалите собрани за време на едно друго социолошко 
истражување од 1996 година, кои беа доставени од страна на апликантите за 
време на жалбеното рочиште,  се дознава дека 2 години подоцна бројот на 
оние кои себеси се сметаат за Шлезијци се намалил на 12,4% и дека, згора 
на тоа, мнозинството жители на провинцијата Катовице се сметаат себеси за 
Полјаци (т.е., 81,9%, вклучувајќи ги и оние 18,1% кои изјавиле дека се „полски 
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Шлезијци°, а само 3,5% од жителите се сметаат за Германци, вклучувајќи ги и 
оние 2,4% кои изјавиле дека се „германски Шлезијци“).

Гледано од аспект на гореспомнатото истражување, не може да се каже дека 
еден така слабо воспоставен самоидентитет на една мала (и во опаѓање) 
група на Шлезијци, кој се демонстрираше со нивното одбивање да изјават 
дека ѝ припаѓаат на полската нација, обезбедува основ за признавање дека 
сите Шлезијци (кои живеат во Шлезија со генерации и изјавуваат дека ѝ 
припаѓаат на полската нација) сочинуваат една посебна нација. Ова би било 
спротивно на волјата на мнозинството, волја која им е добро позната на 
апликантите.

Од тие причини, наоѓаме дека подносителот на жалбата е во право кога 
вели дека удоволувањето на барањето на подносителите за регистрирање 
на нивното здружение е неоправдано, затоа што Договорот за основање 
на здружението е спротивен на законот, поточно на член 5 од Граѓанскиот 
законик. Навистина, барањето е во насока на регистрирање на организација 
на малцинство кое не може да биде сметано за национално малцинство, како 
и заобиколување на одредбите од Законот за избори од 1993 година и на 
другите закони со кои им се даваат одредени привилегии на националните 
малцинства. Удоволувањето на едно такво барање би можело да доведе 
до доделување на непотребни права на односното здружение. Тоа на ова 
здружение би му дало предност во споредба со други регионални или 
етнички организации.

Во вакви околности, во согласност со членот 14 од Законот за здруженија 
и член 58 од Граѓанскиот законик, а во врска со членовите 386, став 1 и 13 
од Законикот за граѓанска постапка и членот 8 од Законот за здруженија, 
жалбата мора да биде дозволена.“

3.  Постапката пред Врховниот суд

33.  На 3 ноември 1997 година, апликантите поднесоа ревизија до Врховниот 
суд. Тие истакнаа дека Апелациониот суд на Катовице погрешно ги 
протолкувал релевантните одредби од Законот за здруженија и дека 
спорната одлука врши повреда на член 84 од Уставот, член 22 од 
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и член 11 од 
Конвенцијата. Нивните аргументи се следниве:

 „Бидејќи одбивање да се регистрира здружение би можело да се оправда 
само ако одредена активност наведена во Договорот за основање на 
здружението е забранета со закон, основното прашање што требаше 
да го утврди Апелациониот суд беше дали Договорот е во согласност 
со законот. Ова, секако, не беше направено и стравот на судот дека 
регистрирањето на здружението во иднина би довело до дискриминација 
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на други национални или етнички малцинства беше заснован на чиста 
шпекулација. Во секој случај, Законот за здруженија [во членовите 8(2), 
25 и следните] предвидува различни начини преку кои дејноста на едно 
здружение може да се контролира од страна на надлежните државни 
органи, или - во случај ако неговата дејност е незаконска - здружението да 
биде укинато.

 Меѓутоа, Апелациониот суд, наместо да го оценува исполнувањето 
на формалните услови за регистрација, од самиот почеток одлучи 
дека клучна работа во постапката е да се утврди дали постои или не 
постои шлезиска нација. Судот понатаму изнесува своја произволна и 
контроверзна дефиниција на „нација° и „национално малцинство“, за на 
крајот да заклучи дека не постои „шлезиска нација°. Судот го направи сето 
ова без да вложи каков било напор да прибави експертски докази за едно 
вака битно прашање.“

34.  На 27 ноември 1997 година гувернерот на Катовице доставил одговор на 
жалбата на апликантите за погрешна примена на материјалното право. 
Следува резиме на релевантните аргументи:

 „Одбивањето да се регистрира здружението беше целосно оправдано. Во 
текот на постапката во прв степен, гувернерот на провинцијата Катовице 
на крајот предложи апликантите да ја изменат точка 30 од Договорот за 
основање на здружението и да го променат името на своето здружение 
со бришење на зборот „националност.° Овие аргументи се темелат на 
членот 10(1) (i) од Законот за здруженија, кој предвидува дека Договорот 
за основање на здружение треба да овозможи односното здружение да 
се разликува од други здруженија. Ова значи дека името на здружението 
не треба да доведува во заблуда. Со оглед на тоа што условот утврден во 
претходно споменатиот член од законот не беше исполнет, одбивањето да 
се регистрира здружението беше оправдано согласно со членот 14(1) од 
Законот за здруженија.

 Мора да се нагласи дека дури и во објаснувачкиот извештај кон 
[рамковната конвенција] јасно стои дека субјективниот избор на едно 
лице да припаѓа на одредено национално малцинство е нераскинливо 
поврзано со објективни критериуми кои се релевантни за идентитетот на 
лицето. Тоа значи дека одредена нација мора да постои пред поединецот 
да донесе одлука да ѝ припаѓа на таа нација. Ако е така, на барањето 
на подносителите за регистрирање на нивното здружение мора да се 
гледа како на необмислен и неразбирлив обид за искористување на 
посебностите на Шлезијците во функција на постигнување политички 
цели.“
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35.  На 28 ноември 1997 година обвинителот во Апелациониот суд во Катовице 
доставил одговор на ревизијата на апликантите за погрешна примена на 
материјалното право. Тој наведе, меѓу другото, дека е јасно оти содржината 
на Договорот за основање на здружението е спротивна на законот, 
затоа што во Договорот експлицитно стои дека Унијата претставува 
здружение на едно национално малцинство, со што се игнорира фактот 
дека Шлезијците не би можеле да се сметаат за малцинство од таков вид. 
Шлезијците, кои се само етничка група, не би можеле да ги остваруваат 
правата што им се даваат на национални малцинства, особено оние за кои 
станува збор во Законот за избори од 1993 година.

36.  На 18 март 1998 година, одделот на Врховниот суд за прашања од областа 
на управата, работните односи и социјалната заштита, одлучувајќи во 
совет од тројца судии, ја отфрли жалбата на апликантите по основ на 
погрешна примена на материјалното право. Релевантните делови од 
причините за ваквата одлука гласеа вака:

 „... Неопходен предуслов за регистрирање на здружение претставува 
усогласеноста на Договорот за основање на тоа здружение со севкупниот 
домашен правен поредок, вклучувајќи ја и усогласеноста со (одредбите 
од) меѓународните договори ратификувани од страна на Полска.

 Во овој конкретен случај, Апелациониот суд немал сомневања во однос на 
законитоста на целите зацртани од страна на здружението, но одбил да го 
регистрира истото од единствена причина што апликантите, во Договорот 
за основање на здружението, ги користеле термините „шлезиска нација° и 
„шлезиско национално малцинство.“

 Ние се согласуваме со мислењето на Апелациониот суд. „Национално 
малцинство° е правен термин (погледнете го член 35 од Уставот од 2 
февруари 1997 година), иако истиот не е дефиниран ниту во полското 
законодавство, ниту во конвенциите на кои апликантите се повикуваат 
во жалбата за погрешна примена на материјалното право. Сепак, 
објаснувачкиот извештај кон [рамковната конвенција] јасно истакнува 
дека субјективниот избор на нација од страна на поединец е нераскинливо 
поврзан со објективни критериуми релевантни за неговиот национален 
идентитет. Тоа значи дека едно субјективно изјавување на припадност 
кон одредена национална група имплицира претходно општествено 
прифаќање на постоењето на таа национална група...

 Секој има право да си ја избере својата нација, но тоа – како што со право 
посочува Апелациониот суд – самото по себе не води кон создавање на 
нова одделна нација или национално малцинство.

 Постоела и сè уште постои општата перцепција дека навистина постои 
шлезиска етничка група; сепак, оваа група никогаш не била сметана за 
национална група, ниту претендирала за такво нешто...
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 Регистрирањето на здружението, за кое во точка 30 од Договорот за 
основање на здружението се вели дека тоа е организација на едно 
[посебно] национално малцинство, би било спротивно на законот, 
затоа што како резултат на таквото регистрирање едно непостоечко 
„национално малцинство° би ги искористило привилегиите што им 
се даваат на [автентичните] национални малцинства. Ова особено 
се однесува на привилегиите што ги дава Законот за избори од 1993 
година, како што е изземањето од барањето одредена партија или друга 
организација која учествува на избори да мора да освои најмалку 5% 
од гласовите за да може да влезе во Парламентот, или привилегии во 
поглед на пријавувањето на изборните листи во смисла  на тоа дека на 
една организација на национално малцинство ѝ е доволно да пријави 
свои изборни листи во најмалку пет изборни единици [за разлика од ова, 
општиот услов е партијата или организацијата да пријави изборна листа 
во најмалку половина од изборните единици во цела Полска].

 Според релевантната пресуда на Уставниот суд  во врска со толкувањето 
на Законот за избори од 1993 година, ... привилегиите [за кои претходно 
стана збор] им се доделуваат на изборните комитети на регистрираните 
национални малцинства, а во случај на сомневање околу тоа дали еден 
изборен комитет претставува национално малцинство или не], Државната 
изборна комисија може да побара докази.

 Наједноставен начин за докажување на постоењето на посебно национално 
малцинство е да се покаже Договор за основање на здружение кое ќе 
го потврди тој факт. Точно е дека согласно со новиот Устав одлуките на 
Уставниот суд во врска со толкувањето закони веќе немаат универзално 
правно-обврзувачко дејство; сепак, имајќи ги предвид убедливоста на 
причините дадени од Уставниот суд и она што го бара праксата, [сметаме 
дека] Договорот за основање на здружение и натаму останува базичен 
доказ кој го демонстрира постоењето на национално малцинство.

 Ако на Шлезијците, кои се етничка група, им се доделат права на 
национално малцинство, тоа би било спротивно со член 32 од Уставот кој 
пропишува дека сите се еднакви пред законот, поради тоа што другите 
етнички малцинства не би ги уживале истите права.

 Договорот за основање на здружението е спротивен на членот 10(1) (iv) 
од Законот за здруженија, кој предвидува дека еден ваков договор мора 
да содржи правила во врска со стекнувањето и губењето членство и да 
ги пропишува правата и обврските на членовите. Точка 10 од договорот 
предвидува дека секој оној кој е полски државјанин и кој има доставено 
писмена изјава во која изјавува дека е од шлезиска националност може 
да стане член на Унијата, додека точка 15 пропишува дека членството 
во Унијата престанува доколку, меѓу другото, членот не ги исполнил 
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условите за членство утврдени во Договорот за основање на здружението. 
Со оглед дека не постои шлезиска нација, никој не би можел законски да 
стане член на Унијата, затоа што неговото декларирање како припадник 
на шлезиската националност би било неточно...

 Понатаму, мора да се истакне дека одбивањето да се регистрира 
здружението не значи избегнување од страна на Полска на нејзините 
меѓународни обврски. И Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права ... и Конвенцијата дозволуваат државата да воспостави ограничувања 
на слободата на здружување, особено ограничувања што ги пропишува 
законот и што се неопходни во едно демократско општество заради 
националната безбедност или сигурноста на граѓаните, заради заштита 
на здравјето и моралот или заради заштита на правата на другите.

 Спротивно на јавниот поредок е да се создава непостоечка нација која би 
можела да профитира од привилегиите што им се доделуваат единствено 
на националните малцинства. Една таква ситуација би довела и до кршење 
на правата на другите, и тоа не само на други национални малцинства 
туку и на сите други граѓани на Полска. Давањето привилегии само на 
една група граѓани значи дека состојбата на другите припадници на 
општеството станува споредбено понеповолна.

 Претходната констатација особено важи за сферата на изборното право: 
доколку одредени лица може да станат пратеници во Парламентот 
[благодарение на нивната привилегирана положба], тоа значи дека други 
кандидати мора да добијат поголем број гласови од бројката што би била 
потребна во отсуство на привилегиите.

 Треба да се истакне и дека суштинските цели на здружението може 
да се постигнат и без спорните одредби од Договорот за основање на 
здружението, како и без тоа име на здружението. Согласно со одредбите 
од Уставот на Република Полска, националните и етничките малцинства 
имаат подеднакви права од аспект на нивната слобода да го зачуваат 
и да го развиваат сопствениот јазик, да ги одржуваат своите обичаи 
и традиции, да ја развиваат својата култура, да основаат образовни 
институции или институции за заштита на нивниот верски идентитет, 
како и да учествуваат во решавањето на прашањата што се однесуваат на 
нивниот културен идентитет (член 35)...“
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II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО И МЕЃУНАРОДНО ЗАКОНОДАВСТВО  И ДОМАШНА 
ПРАКСА 

A.  Уставни одредби

37.  Член 12 од Уставот донесен од страна на Националното собрание на 2 
април 1997 година, а кој влезе во сила на 17 октомври 1997 година, гласи:

„Република Полска обезбедува слобода за создавање и функционирање на 
синдикати, социо-професионални организации на фармери, друштва, 
граѓански движења, како и на други волонтерски здруженија и фондации.“

Член 13 од Уставот гласи:

„Забранети се политички партии и други организации чии програми се 
засновани на тоталитарни методи или на модели на нацизам, фашизам 
или комунизам, или чии програми или активности разгоруваат расна 
или национална омраза, прибегнуваат кон насилство заради стекнување 
власт или остварување влијание врз државната политика, или кои 
предвидуваат тајност на нивната структура или членство.“

Член 32 од Уставот предвидува:

„1.  Сите луѓе се еднакви пред законот. Сите имаат право на подеднаков 
третман од страна на властите.

2.  Никој не смее да биде дискриминиран во политичкиот, социјалниот или 
економскиот живот поради каква и да е причина.“

Член 35 од Уставот предвидува:

„1.  Република Полска обезбедува полските државјани кои припаѓаат на 
национални или етнички малцинства да имаат слобода да го зачуваат и 
да го развиваат сопствениот јазик, да ги одржуваат своите обичаи и тра-
диции и да ја развиваат својата култура.

2.  Националните или етничките малцинства имаат право да основаат 
образовни и културни институции и институции за заштита на нивниот 
верски идентитет, како и да учествуваат во решавањето на прашањата 
што се однесуваат на нивниот културен идентитет.“

Член 58 од Уставот, кој го прокламира правото на слобода на здружување, 
гласи:

„1.  Секому му се гарантира слободата на здружување.

2. Се забрануваат здруженија чии цели или активности се спротивни на Уста-
вот или законите. Судовите одлучуваат за тоа дали ќе регистрираат одре-
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дено здружение и(или) ќе забранат [дејствување на] одредено здружение.

3.  Категориите на здруженија за кои е потребна судска регистрација, 
постапката за таквата регистрација и начинот на кој може да се следат 
активностите на здруженијата се пропишани со закон.“

38.  Главата III од Уставот, кое носи наслов „Извори на право°, се осврнува на 
односот помеѓу домашното право и меѓународните договори.

Член 87 став 1 предвидува:

„Изворите на универзално обврзувачко право на Република Полска се 
Уставот, законите, ратификуваните меѓународни договори и уредбите.“

Член 91 гласи:

„1. Веднаш откако некој ратификуван меѓународен договор ќе биде прогласен 
во Службен весник на Република Полска, истиот станува дел од домашниот 
правен поредок и се применува директно, освен ако неговата примена за-
виси од донесувањето на некој закон.

2. Меѓународен договор ратификуван откако била дадена претходна 
согласност во форма на закон има предимство во однос на законите каде 
одредбите од таквиот договор не се во согласност со нивните одредби.

3. Во случаите на договор ратификуван од Република Полска со кој се 
предвидува формирање на некоја меѓународна организација, правилата 
што тој договор ги поставува се применуваат директно и имаат 
предимство во случај на конфликт на закони.“

Б.  Законот за здруженија

39.  Релевантниот дел од членот 1 од Законот за здруженија гласи:

„(1) Полските граѓани го остваруваат правото на здружување во согласност 
со Уставот ... и правниот поредок утврден со закон.

(2) (Остварувањето на) правото на здружување може да подлежи само на 
ограничувања што ги пропишува законот и што се неопходни заради 
националната безбедност или сигурноста на граѓаните, заштита на 
здравјето и моралот или заради заштита на правата и слободите на 
другите.

(3) Здруженијата имаат право да го изразат своето мислење за прашања од 
јавен интерес.“

Релевантната одредба од членот 2 од Законот за здруженија предвидува:



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА568

„(1)  Здружение претставува доброволна, самоуправна, стабилна унија, која 
има зацртано остварување на непрофитни цели.

(2) Секое здружение слободно ги определува своите цели, програмата за 
работа и организациските структури и усвојува интерни заклучоци во 
врска со својата дејност.“

 Релевантната одредба од членот 8 од Законот за здруженија, според 
верзијата што ја имавме на располагање во времето на изготвување на 
материјалот, гласи вака:

„(1) Здруженијата мора да се регистрираат, освен ако поинаку не е предвидено 
со закон.

(2) Регистрирањето на здруженијата го врши регистарски регионален суд 
(во понатамошниот текст: „регистарски суд°), во рамките на чија месна 
надлежност здружението има свое седиште.

(3) Регионалниот суд во рамките на чија месна надлежност здружението 
има свое седиште (во понатамошниот текст: „судот°) е надлежен за 
спроведување на мерките што ги пропишува овој закон во врска со 
здруженијата [на пример, мерките наведени во членовите 25, 26, 28 и 29].

(4) Во постапките што се водат пред него, регистарскиот суд или судот 
ги применуваат одредбите од Законикот за граѓанска постапка кои се 
однесуваат на вонпарнички постапки, освен ако поинаку не е уредено со 
овој закон.

(5) Надзор над активностите на здруженијата врши гувернерот на 
соодветната провинција (во понатамошниот текст: „надзорниот орган°).“

Членот 10 од Законот, одредбата релевантна за оваа проблематика, 
предвидува:

„(1) Договорот за основање на едно здружение (Меморандум) го утврдува 
следново:

(i) името на здружението, кое треба да го разликува од други здруженија, 
организации или институции;

...

(iv) условите за прием на членови, постапката и основите за губење на 
статусот на член и правата и обврските на членовите.

...
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(2) Здружение кое има намера да формира регионални подружници во 
Договорот за основање на здружението треба да ги прецизира структурата 
на организацијата и начелата врз кои ќе се формираат подружниците.“

Членот 12 гласи по следното:

 „Управниот одбор на едно здружение до релевантниот суд доставува 
барање за регистрирање на нивното здружение, заедно со Договор за 
основање на здружението, листа на основачи со нивното име и презиме, 
датум и место на раѓање и место на живеење и потпис, документ за 
изборот на Управниот одбор и адреса на нивното привремено седиште.“

Членот 13 гласи:

„(1) Суд до кој е доставено барање за регистрирање на здружение треба брзо 
да одлучи по истото; одлуката треба да се донесе во рок од 3 месеци од 
датумот на доставување на барањето до судот.

(2) Судот му проследува копија од барањето за регистрација, заедно со 
придружната документација утврдена во членот 12 од законот, на 
[релевантниот] надзорен орган. Надзорниот орган има право да даде 
забелешки во однос на барањето во рок од 14 дена од денот на доставата, 
и, со дозвола од судот, да учествува во постапката како страна.“

Членот 14 гласи:

 „Судот ќе одбие да регистрира здружение доколку тоа не ги исполнува 
условите утврдени во [овој] закон.“

Членот 16 гласи:

 „Судот ќе усвои барање за регистрација на здружение ако утврди дека 
Договорот за основање на здружението е во согласност со законот и ако 
членовите на здружението ги исполнуваат барањата утврдени во [овој] 
закон.“

40.  Членот 3 од Законот за здруженија, кое носи наслов „Надзор над 
здруженијата“, предвидува во членот 25 и во последователните членови 
за различни начини за следење на активностите на здруженијата и ги 
утврдува условите за укинување на едно здружение.

 Согласно со членот 25 од Законот, соодветниот надзорен орган може да 
побара од Управниот одбор на едно здружение да достави, во определен 
временски рок, копии од заклучоците донесени на Генералното собрание 
на здружението, или да побара од вработените во здружението да му ги 
обезбедат „потребните објаснувања“.
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 Во случај кога нема да биде постапено по таквите барања, судот, согласно 
со членот 26 од Законот и по примен поднесок од надзорниот орган, може 
да му изрече парична казна на здружението.

 Според членот 28 од Законот за здруженија, надзорниот орган, доколку 
утврди дека активностите на здружението се спротивни на законот или 
ги кршат одредбите од Договорот за основање на здружението, во врска со 
прашањата кои се предмет на уредување на членот 10(1) и (2) од Законот, 
може да побара таквите повреди на законот да престанат, да издаде јавна 
опомена или да побара од надлежниот суд да преземе мерки согласно со 
членот 29 од Законот.

Релевантниот член 29 од Законот предвидува:

„(1) Судот, на барање на надзорен орган или обвинител, може:

(i) јавно да ги опомене управителите на соодветното здружение;

(ii) да поништи (секаква) одлука донесена од здружението доколку таквата 
одлука е спротивна на законот или на одредбите од Договорот за основање 
на здружението;

(iii) да го укине здружението доколку неговите активности демонстрираат 
флагрантно или повторувано непочитување на законот или на одредбите 
од Договорот за основање на здружението, и доколку нема изгледи 
здружението да го реформира своето работење, така што ќе се сообрази 
со законот и со одредбите од Договорот за основање на здружението.“

В.  Законот за избори од 1993 година4

41.  Член 3 од Законот за избори од 1993 година предвидуваше:

„(1) При распределбата на местата во Сејмот5*, предвид ќе се земат само оние 
регионални изборни листи на изборните комитети кои освоиле најмалку 
5% од вкупниот број важечки гласови за цела Полска.

(2) Регионалните изборни листи на изборните комитети од членот 77(2) од 
Законот (изборни коалиции) ќе се земат предвид при распределбата на 
местата во Сејмот, под услов истите да освоиле најмалку 8% од вкупниот 
број важечки гласови за цела Полска.°

Членот 4 од Законот предвидуваше:

„Во распределбата на местата меѓу националните изборни листи, предвид ќе 

4 .  Овој закон беше укинат на 31 мај 2001 година, кој беше и датумот на влегување во сила на Законот за 
избори за Сејмот и Сенатот на Република Полска од 12 април 2001 („Законот за избори од 2001 година°). 
5 * назив на Парламентот на Полска – заб. на прев.
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се земат само оние листи на изборни комитети кои освоиле најмалку 7% 
од вкупниот број важечки гласови за цела Полска.°

Членот 5 од Законот предвидуваше:

„(1) Изборните комитети на регистрираните организации на националните 
малцинства може да бидат изземени од еден од условите од членот 3(1) 
или членот 4 од Законот, под услов да ѝ достават на Државната избор-
на комисија соодветна изјава не подоцна од петтиот ден пред денот на 
изборите[6].

(2) Државната изборна комисија бргу ќе го потврди приемот на изјавата од 
точката (1). Оваа изјава има обврзувачко дејство за изборните комисии.“

Релевантниот член 91 од Законот предвидуваше:

„...

(2) Изборен комитет кој ги регистрирал своите регионални изборни листи 
во најмалку половина од изборните единици (во цела Полска)... го добива 
правото да регистрира национална изборна листа.

(3) Изборниот комитет(и) на организациите на националните малцинства 
имаат право да регистрираат национална изборна листа, под услов да ги 
регистрирале нивните регионални изборни листи во најмалку 5 изборни 
единици...“

Г.  Став на Уставниот суд од 30 април 1997 по барање за толкување 

42.  На 23, 29 и 30 април 1997 година Уставниот суд расправал по барањето 
доставено од претседателот на Врховниот управен суд за универзално об-
врзувачко толкување на членовите 5, 91(3), 79(3) и 87(4) од Законот за 
избори од 1993 година. Во својата пресуда, Уставниот суд се осврнал, меѓу 
другото, и на следново прашање:

„... дали во изразот „бргу ќе го потврди приемот на изјавата“ од членот 5(2) 
од Законот за избори од 1993 година, се подразбира дека за да даде една 
таква потврда Државната изборна комисија мора да провери дали избор-
ниот комитет која ја доставил изјавата од членот 5(1) од Законот, всуш-
ност, е изборниот комитет на регистрирана организација на национално 
малцинство и може – за да изврши една таква проверка – да побара од ко-
митетот да покаже документи надвор од  оние наведени во членот 81(5) 
(i) од Законот за избори од 1993 година, како што е, на пример, Договорот 
за основање на организацијата...“

6 .  Одделот 134 од Законот за избори од 2001 година предвидува слично изземање од прагот за  освоени 
гласови. Истото е формулирано на сличен начин.
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43.  Уставниот суд се произнел на следниов начин:

„... Државната изборна комисија, при извршување на должностите утврде-
ни во членот 5(2) од Законот за избори од 1993 година, проверува дали 
изјавата од членот 5(1) од истиот закон била доставена од овластен избо-
рен комитет на една или на повеќе регистрирани организации на нацио-
нални малцинства, и може, во случај на сомнеж, да побара документирани 
докази за овластувањето.“

 Судот понатаму објаснил:

 „Од самиот почеток мора да се истакне дека причината за членот 5(1) од 
Законот за избори од 1993 година е да им се даде на полските државјани 
кои припаѓаат на национални малцинства еднаква можност да учествува-
ат во репрезентативни тела. Сепак, можноста што оваа одредба им ја дава 
на изборните комитети на регистрираните организации на национални-
те малцинства, која се состои во тоа тие да го искористат изземањето од 
обврската за достигнување на изборниот праг на гласови, претставува 
исклучок од начелото за еднаквост на изборните права во материјална 
смисла. Во праксата, изборниот комитет што доставил листа со канди-
дати на одредено национално малцинство ќе учествува во распредел-
бата на местата во Парламентот и покрај фактот што неговата листа не 
го достигнала соодветниот изборен праг. Ова решение рефлектира еден 
вид разбирање на начелото на еднаквост кое се состои во тоа дека на 
субјектите кои учествуваат на избори треба да им се дадат еднакви мож-
ности... Ова значи дискриминација во корист на изборните комитети на 
регистрираните организации на национални малцинства за сметка на 
други изборни комитети. Бидејќи претставуваат исклучок од начелото за 
еднаквост, одредбите кои ја уредуваат таквата дискриминација не мора 
да се толкуваат надолго и нашироко.

 Второ, членот 5(1) од Законот ја резервира привилегијата за изземање од 
изборните прагови на листите на кандидати доставени од изборните ко-
митети на една или на повеќе регистрирани организации на национални 
малцинства, и само комитети од таков вид можат да достават соодветни 
изјави до Државната изборна комисија. Акцентот треба да се стави на: 
„регистрирани организации на национални малцинства° и на изборните 
комитети кои дејствуваат во нивно име, затоа што оваа привилегија им се 
дава на организации на „национални малцинства° кои се организирани 
и дејствуваат како такви. Услов за валидност, а оттаму и за ефективност 
на една изјава со која се бара да се искористи изземањето од изборниот 
праг е дека таа мора да биде доставена од страна на субјект кој поседува 
право за да направи нешто такво. Оттука произлегува и одговорноста на 
тој субјект да обезбеди документирани докази за своето право да ја до-
стави изјавата. Во пракса, ова значи дека постои одговорност до Држав-
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ната изборна комисија да се достават документи кои недвосмислено по-
кажуваат дека изборниот комитет кој ја доставува изјавата е субјект кој 
поседува право на тоа, односно дека е тоа изборниот комитет не на која 
било организација, туку на една или повеќе регистрирани организации на 
национални малцинства.

 Во согласност со членот 5(2) од Законот, од Државната изборна комисија 
се бара да го потврди, без одлагање, приемот на изјавата од точката (1), 
со други зборови – изјава која била доставена од страна на субјект кој по-
седувал право на тоа. Во тој контекст, ДИК има должност да провери дали 
изјавата била доставена од страна на таков субјект; ако има какво било  
сомневање, ДИК може да побара документација која недвосмислено го 
потврдува правото на субјектот да ја достави изјавата, затоа што изјавата 
повлекува одредени правни последици, што ја оправдува потребата од 
посебна верификација. ... Доколку не се достават такви документи, ДИК 
нема да може да потврди прием на изјавата од членот 5(1) од Законот, 
затоа што, освен условот дека изјавата треба да се достави во пропиша-
ниот рок до соодветната изборна комисија, пресуден услов за валидност 
на изјавата е истата да биде доставена од страна на овластен субјект. Од 
друга страна, ДИК не врши проверка на содржината на изјавата, за што 
изборната комисија презема целосна одговорност.

 Одредувањето кои документи треба да се прифатат од страна на ДИК 
како потврда на правото на изборниот комитет да ја достави изјавата од 
членот 5(1) од Законот е одделно прашање... Може да се претпостави дека 
ДИК може да побара да бидат покажани соодветни документи, како што 
е Договор за основање на здружението, што ќе овозможи недвосмислено 
да се утврди дека субјектот кој ја доставува изјавата е изборниот комитет 
на една или на повеќе регистрирани организации на национални малцин-
ства.“

Д.  Граѓанскиот законик

44.  Член 5 од Граѓанскиот законик гласи:

 „Никој не смее да остварува некое свое право на начин спротивен на 
социо-економската цел на тоа право или спротивен на принципите на 
коегзистенција со другите [zasady współżycia społecznego]. Во инаков случај, 
ниту едно дејство или пропуст со нечинење на страната на носителот на 
правото нема да се смета за остварување на правото и да биде заштитено 
(со закон).“

 Релевантниот дел од член 58 предвидува:

„1. Секое дејство спротивно на законот или насочено кон заобиколување 
на законот ќе се смета за ништовно, освен ако некоја законска одредба 
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предвидува други правни дејства, како што е замената на ништовните 
елементи од таквото дејство со елементи предвидени со закон.

2. Секое дејство кое е спротивно на принципите на коегзистенција со другите 
ќе се смета за ништовно.“

Ѓ.  Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства 

45.  Во времето кога се изготвуваше материјалот, Полска беше потписничка 
на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на 
Советот на Европа (Серија на европски договори - бр.157); датумот на 
потпишување беше 1 февруари 1995 година. Полска ја ратификуваше Рам-
ковната конвенција на 20 декември  2000 година. Таа во Полска влезе во 
сила на 1 април 2001 година.

46.  Рамковната конвенција не содржи дефиниција на поимот „национално 
малцинство“. Во врска со ова, објаснувачкиот извештај за конвенцијата 
наведува дека било одлучено да се оди со прагматичен пристап, врз ос-
нова на согледувањето дека во таа фаза било невозможно да се дојде до 
дефиниција која би ја освоила општата поддршка од сите земји-членки на 
Советот на Европа.

47.  Полска, во времето на поднесување на инструментот за ратификација во 
Парламентот, ја даде следнава изјава:

„Земајќи го предвид фактот дека Рамковната конвенција за заштита 
на националните малцинства не содржи дефиниција за терминот 
„национални малцинства°, Република Полска изјавува дека го разбира 
овој термин како национални малцинства кои живеат на територијата на 
Република Полска и чии припадници истовремено се полски државјани.°

ПРАВО

НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 11 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

48.  Апликантите се жалеа дека полските власти самоволно одбиле да го 
регистрираат нивното здружение наречено „Унија на граѓани со шлезиска 
националност°, и се повикаа на кршење на член 11 од Конвенцијата, кој 
предвидува:

„1. Секој има право на слобода на мирен собир и на слобода на здружување 
со други лица, вклучувајќи го и правото на формирање и зачленување во 
синдикати заради заштита на неговите интереси.

2.  Остварувањето на овие права нема да подлежи на никакви ограничувања, 
освен оние што се пропишани со закон и што се неопходни во едно 
демократско општество во интерес на националната безбедност или 
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сигурноста на граѓаните, заради спречување безредие или криминал, 
за заштита на здравјето или јавниот морал или за заштита на правата и 
слободите на другите. Со овој член не се спречува наметнувањето законски 
ограничувања врз остварувањето на овие права од страна на припадници 
на вооружените сили, Полицијата или државната администрација.“

49.  Во својата пресуда од 20 декември 2001 година, Судскиот совет најде 
дека не е сторена повреда на член 11. Советот наведе дека одбивањето 
да се регистрира здружението на апликантите, кое одбивање било мо-
тивирано од потребата да се заштити изборниот систем на државата од 
потенцијалниот обид на апликантите да добијат незаслужени привиле-
гии според изборното право, е оправдано согласно со став 2 од таа одредба 
(погледнете ги точка 64 и следните точки од пресудата на Советот).

50.  Апликантите во своето писмо од 20 март 2002 година, во кое бараат 
предметот да биде проследен до Големиот совет на судот, истакнаа 
дека одбивањето да се регистрира едно здружение не би смеело да се 
заснова – како што тоа е направено во нивниот случај – врз обични 
впечатоци или претпоставки за идните активности на здружението. 
Тие го критикуваат заклучокот на Советот дека исказот во точка 30 од 
Договорот за основање на здружението во кој се вели дека нивната Унија 
претставува „организација на шлезиското национално малцинство° 
оддава впечаток дека тие подоцна би можеле да искажат аспирации да 
учествуваат на избори и да стекнат привилегии согласно со изборното 
право. Тие понатаму продолжуваат дека не само што таквиот заклучок 
не е поткрепен со какви било докази кои би покажале дека тоа е нивната 
вистинска намера, туку и самата регистрација на нивното здружение не 
би им донела какви било привилегии по автоматизам, затоа што – во 
отсуство на дефиниција на поимот „национално малцинство° во полското 
законодавство – ова прашање ѝ е оставено на одлучување на Државната 
изборна комисија.

51.  Владата во целост се согласи со наодите и заклучоците на Советот и 
изрази мислење дека аргументите на апликантите треба да се отфрлат.

A.  Дали постоело нарушување на нечие право

52.  И пред Советот и пред Големиот совет, страните се согласиле дека имало 
нарушување на остварувањето на правото на апликантите на слобода на 
здружување според значењето на став 2 од член 11. Во тој контекст, судот 
исто така кажува дека главниот проблем кој лежи во основата на приго-
ворот од апликантите е одбивањето нивното здружение да се регистрира 
како „организација на шлезиското национално малцинство“ (види точки 
22, 48 и 50 погоре).
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Б.  Дали нарушувањето на правото било оправдано

53.  Спорното ограничување нема да биде оправдано според одредбите од 
член 11, освен ако истото било „пропишано со закон°, ако одело во прилог 
на една или повеќе легитимни цели утврдени во став 2 од тој член и ако 
било „неопходно во едно демократско општество° заради остварување на 
тие цели.

1.  „Пропишано со закон“

(а) Пресуда на Советот на судот

54. Советот, наоѓајќи дека одбивањето да се регистрира здружението било 
засновано на неколку правни одредби, вклучително и член 32 од Уставот, 
членовите 5 и 58 од Граѓанскиот законик и членовите 8, 10(1) (i) и (iv) и 14 
од Законот за здруженија, истакнува дека ограничувањето на слободата 
на здружување во овој конкретен случај е „пропишана со закон“ (види 
точка 38 од пресудата на Советот).

(б) Произнесувања на страните пред Големиот Совет

 (i) Апликантите 

55.  Апликантите го оспорија заклучокот на Советот. Тие истакнаа, пред сè, дека 
не им е дадено правото да формираат здружение не поради тоа што не ги 
исполниле барањата за регистрација утврдени во Законот за здруженија, 
или затоа што нивните цели или начините за нивно постигнување биле 
спротивни на законот, туку само поради тоа што властите сметале дека не 
постои шлезиско национално малцинство во Полска.

56.  Тоа мислење е сосема самоволно (арбитрерно) - истакнуваат апликантите. 
Истото е засновано на чисто политички, а не на правни или фактички 
основи. Според тоа, во реалноста не постоела можност да се утврди 
дали една група претставува национално малцинство или не, затоа 
што полското законодавство не предвидува процедура преку која едно 
малцинство би можело да побара правно признавање на својот малцински 
статус, ниту постои одредба која го дефинира поимот „национално° или 
„етничко“ малцинство. Подносителите истакнаа дека овој недостаток 
во законот ги оневозможил да го определат начинот како ќе формираат 
здружение составено од членови на една малцинска група која сака да 
остварува заеднички цели.

 Тие, исто така, забележаа дека Советот нашол дека отсуството на какви 
било  правни критериуми им оставил на властите степен на слобода на 
дејствување и ја направил ситуацијата на поединецот неизвесна. Според 
нивното мислење, моќта да донесуваат одлуки и оцени дадена на властите 
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била практично неограничена, а правилата што тие (властите) би ги 
применувале биле непредвидливи.

57.  Понатаму, апликантите сметаат дека властите ја искористиле постапката 
за регистрација од Законот за здруженија како средство за недоделување 
статус на малцинство на оваа група. Тие се на мислење дека односната 
постапка не би смеела да се користи како инструмент за одредување 
на тоа дали одредено национално малцинство постои или не. Овде 
стануваше збор за чисто формална постапка и истата требаше само да ги 
исполни целите за кои е наменета, имено: да утврди дали регистрацијата 
на здружението е допуштена според членот 14 од Законот за здруженија, и 
дали – како што пропишува членот 16 од Законот – Договорот за основање 
на здружението е во согласност со закон и дали членовите на здружението 
ги задоволуваат законските услови.

58.  Апликантите истакнаа дека ги исполниле сите тие услови. Следствено, 
согласно со важечкиот закон, властите биле должни да го регистрираат 
здружението и, како што правилно заклучи Регионалниот суд во Катовице, 
не постоела законска основа за нивното одбивање да го регистрираат 
здружението. Меѓутоа, наместо да се сосредоточат на условите за 
регистрација, повисоките судови се впуштиле во шпекулации за тоа дали 
апликантите имаат намера да учествуваат на избори и го суделе предметот 
како спор околу постоењето на шлезиска националност. Во отсуство на 
законска дефиниција на концептот „национално малцинство° или на 
критериуми за одредување на тоа дали некој ги исполнува условите да 
биде „национално малцинство“, ваквиот пристап од страна на властите ги 
лиши апликантите од можноста да предвидат кои законски правила би се 
применувале во нивниот случај.

(ii) Владата

59. Владата во целост се согласи со мислењето на Советот и додаде дека 
релевантните одредби биле доволно јасни, прецизни и пристапни за 
апликантите да можат да го обликуваат своето поведение. Следствено, 
таквите одредби го задоволиле стандардот „предвидливост“ на „закон“ 
според Конвенцијата.

60. На расправата пред Големиот совет, Владата призна дека полското 
законодавство, такво какво што беше во времето на изготвување на овој 
материјал, ги немало дефинирано концептите „национално° и „етничко° 
малцинство, особено за целите на изборното право. Тоа, според мислењето 
на Владата, не ја сменило ситуацијата затоа што не би можело да се каже 
дека државата е должна да обезбеди некоја дефиниција. Фактот што некои 
држави избрале – дали во нивното законодавство или во изјавите што 
ги дале по повод ратификувањето на Рамковната конвенција – да дадат 
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дескриптивни или нумерички дефиниции на малцинствата не значеше 
дека и полската држава морала да го направи истото.

61. За волја на вистината, во Полска националните или етничките 
малцинства би можеле да бидат и беа идентификувани преку упатување 
кон различни извори на право, како што се билатералните договори за 
добрососедство и пријателска соработка што Полска ги има склучено со 
Германија, Литванија, Украина и други соседни држави. Тие беа признати 
и во правни инструменти, за што конкретен пример беше официјалниот 
извештај за спроведувањето на Рамковната конвенција поднесена од 
страна на полската влада до генералниот секретар на Советот на Европа 
во 2002 година. Предлог-законот за национални и етнички малцинства од 
2002 година, што беше разгледуван од страна на Парламентот, исто така 
содржеше листа на национални и етнички малцинства во Полска.

 Сите овие документи претставуваа основа за воспоставување на 
постоењето на националните малцинства, но ниту еден од нив не ги 
спомна Шлезијците.

62. Владата, исто така, истакна дека согласно и со Законот за избори од 1993 
година и со актуелниот Закон за избори од 2001 година, постоеле два 
други начина за признавање на „национално малцинство° за целите на 
изборното право. Прво, суд кој постапува по барањето за регистрација на 
здружение кое претставува (застапува) одредено национално малцинство 
би требало да испита дали здружението ги поседува неопходните 
атрибути. Второ, при прием на изјава, согласно со Законот за избори од 
1993 година од страна на изборен комитет на регистрирана организација 
на национално малцинство, Државната изборна комисија е должна да 
утврди дали изјавата е доставена од страна на надлежен орган и дали е 
поткрепена со задоволителни докази.

63. Владата заклучи дека иако во полското законодавство не постои 
дефиниција на „национално малцинство°, ниту посебна процедура за 
стекнување на таков статус, комбинацијата од позитивни законски 
прописи им обезбеди на апликантите доволен увид во условите за 
признавање на одредена група како национално малцинство и за 
регистрирање на здружение на малцинството.
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(в) Оцена на судот

(i)  Општи начела

64. Судот истакнува дека изразот „пропишан со закон“ бара спорната мерка 
да има основа во домашното право. Судот, исто така, се осврнува и на 
квалитетот на односниот закон, со барање истиот да им биде пристапен 
на засегнатите лица и да биде формулиран со доволна прецизност, така 
што ќе им овозможи да ги предвидат – до степен кој е разумен со оглед на 
околностите – последиците што може да ги предизвика одредено дејство, 
и да го регулираат своето поведение.

 Сепак, логична последица од принципот дека законите мора да бидат 
општоприменливи е тоа што формулациите во законите не се секогаш 
прецизни. Потребата да се избегнува преголема ригидност и да се држи 
чекор со околностите што се менуваат значи дека голем број закони 
содржат формулации и термини што се помалку или повеќе нејасни. 
Толкувањето и примената на ваквите закони зависат од праксата 
(види Rekvényi v. Hungary [GC], no. 25390/94, § 34, ECHR 1999-III, и, како 
неодамнешна пресуда, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey 
[GC], nos. 41340/98, 41342/98,41343/98 и 41344/98, став 57, ЕСЧП 2003-II, 
со дополнителни референци во истите).

65. Опсегот на поимот „предвидливост° зависи во значителна мера од 
содржината на соодветниот правен инструмент, од областа која тој има 
за цел да ја покрие, како и од бројот и статусот (состојбата) на оние на кои 
инструментот се однесува.

     Мора да се има на ум и тоа дека колку и да е јасно формулирана одредена 
законска одредба, нејзината примена вклучува неизбежен елемент на 
судско толкување, затоа што секогаш ќе постои потреба од појаснување 
на нејасните точки и од адаптирање кон одредени околности. Маргина 
на сомнеж во однос на фактите кои се „на граница° не ја прави со самото 
тоа одредена правна одредба непредвидлива во нејзината примена; ниту, 
пак, самиот факт дека една таква одредба е способна за повеќе од една 
конструкција значи дека истата не го задоволува условот „предвидливост° 
за целите на Конвенцијата. Улогата на судовите да пресудуваат е токму за 
да се намалат ваквите преостанати интерпретативни сомнежи, земајќи ги 
предвид промените во секојдневната пракса (види Refah Partisi (the Wel-
fare Party) and Others and Rekvényi, споменати погоре)).

(ii) Примена на горниве начела во конкретниот случај 

66.  Осврнувајќи се на околностите на овој случај, судот забележува дека 
аргументите на апликантите во врска со наводната непредвидливост на 
полското законодавство немаат допирни точки со законските одредби врз 
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кои беше засновано одбивањето за регистрирање на нивното здружение, 
имено член 32 од Уставот и различни одредби од Законот за здруженија и 
Граѓанскиот законик (види точки 32, 36, 54 и 55-58 погоре).

Судот истакнува дека Законот за здруженија ги овластува судовите да 
регистрираат здруженија (член 8), како и да проверат, меѓу другото, дали 
Договорот за основање на здружението е во согласност со законот (член 
16), вклучувајќи го и овластувањето да одбијат регистрација доколку се 
утврди дека не се исполнети условите од Законот за здруженија (член 14) 
(види точка 39 погоре).

 Во конкретниов случај, полските судови одбија да го регистрираат 
здружението затоа што сметаа дека истото не би можело легитимно да 
се опише себеси како „организација на национално малцинство°, опис 
којшто би му овозможил пристап до изборните привилегии предвидени 
со членот 5 од Законот за избори од 1993 година (види точка 41 погоре), со 
оглед на тоа што Шлезијците не претставуваат „национално малцинство“ 
според полските закони.

 Апликантите во суштина го критикуваа непостоењето на каква било 
дефиниција на национално малцинство или на постапка во која едно 
малцинство би било признато како такво според домашните закони. 
Тие истакнаа дека дупката во законот не им дозволила да предвидат 
кои критериуми треба да ги исполнат за да биде регистрирано нивното 
здружение и им оставила неограничена дискрециона моќ на властите во 
оваа сфера (види точки 56-58 погоре).

67.  Не е работа на судот да изразува став за соодветноста на методите избрани 
од страна на законодавната власт на одредена држава за уредување на 
определена област. Задачата на судот се сведува на одредување дали 
усвоените методи и ефектите од истите се во согласност со Конвенцијата.

 Што се однесува до аргументот на апликантите дека полското 
законодавство не содржи дефиниција на терминот „национално 
малцинство“, судот прво забележува – како што со право истакнал 
Советот на судот – дека би било многу тешко да се формулира една таква 
дефиниција. Ова особено што терминот не е дефиниран во ниту еден 
меѓународен договор, вклучувајќи ја и Рамковната конвенција на Советот 
на Европа (види точка 62 од пресудата на Советот и точка 46 погоре, како 
и, на пример, член 27 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права на Обединетите нации, член 39 од Конвенцијата за правата на 
детето на Обединетите нации и Декларацијата на Обединетите нации 
од 1992 година за правата на лицата кои припаѓаат на национални или 
етнички, религиозни и јазични малцинства).

 Исто така, праксата во поглед на официјалното признавање од страна 
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на државите на националните, етничките или другите малцинства во 
рамките на нивното население се разликува од земја до земја, па дури 
и во самите земји. Одлуката околу тоа каква форма ќе има таквото 
признавање и дали истото треба да се имплементира преку меѓународни 
или билатерални договори или да се вметне во Устав или во некој посебен 
закон мора, според природата на нештата, да ѝ се остави на самата држава, 
затоа што нештата ќе зависат од посебните околности кои владеат во 
државата.

68.  И покрај навидум заеднички споделениот европски став дека - како што стои 
во преамбулата на Рамковната конвенција – „превирањата во европската 
историја покажале дека заштитата на националните малцинства е од 
есенцијална важност за стабилноста, демократската сигурност и мирот на 
овој континент“ и дека нивното почитување претставува condition sine qua 
non за секое демократско општество, не може да се каже дека државите-
страни во Конвенцијата се обврзани од меѓународното право да усвојат 
посебен концепт на „национално малцинство“ во своето законодавство 
или да воведат постапка за официјално признавање на малцинските 
групи.

69.  Во Полска, правилата за националните или етничките малцинства не 
може да се најдат во еден единствен документ, туку во неколку различни 
инструменти, како што се Устав, изборното законодавство и меѓународните 
договори. На националните и етничките малцинства им се дадени уставни 
гаранции. Уставот не прави разлика помеѓу националните и етничките 
малцинства во поглед на нивниот верски, јазичен и културен идентитет, 
зачувувањето, негувањето и развојот на нивниот јазик, обичаи, традиции 
и култура или основањето образовни и културни установи (види точка 
37 погоре). За разлика од тоа, изборното законодавство предвидува 
посебни привилегии само за „регистрирани организации на национални 
малцинства“ (види точка 41 погоре). Меѓутоа, ова законодавство не 
предвидува критериуми што едно „национално малцинство° мора да ги 
исполни за да биде регистрирана неговата организација.

 Судот, сепак, смета дека отсуството на експлицитна дефиниција на поимот 
„национално малцинство“ во домашното законодавство не значи дека 
државата Полска не ја исполнила својата должност да изготви доволно 
прецизни правни одредби. Судот, исто така, не наоѓа никаква повреда ни 
во фактот што полската држава си одлучила да ги признава малцинствата 
преку билатерални договори со соседните земји наместо во посебна 
постапка која би била од интерен карактер. Судот признава дека, од 
причини објаснети претходно, во оваа област е тешко да се формулираат 
закони со високо ниво на прецизност. Згора на тоа, дури е и непожелно 
да се формулираат ригидни правила. Оттаму, полската држава не може да 
биде критикувана што користи само генерална законска категоризација 
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на малцинствата и што ѝ го остава толкувањето и примената на овие 
концепти на праксата.

70.  Следствено, судот не смета дека тоа што на властите им било оставено 
дискреционо право да ги одредат критериумите што ќе важат за некој 
да биде „регистрирано здружение на национално малцинство“, за што 
станува збор во членот 5 oд Законот за избори од 1993 година, било 
еднакво – како што наведуваат апликантите – на ставање во нивни раце 
на неограничена и арбитрерна моќ за изнесување сопствени оцени и 
судови. Што се однесува до постапката за регистрација, беше неизбежно 
и во секој случај во склад со адјудикативната улога на судовите (т.е., 
улога на субјект кој пресудува) да им се остави на националните судови 
задача да го протолкуваат поимот „национално малцинство“ - за разлика 
од „етничко малцинство“ - во согласност со Уставот, како и да проценат 
дали здружението на апликантите ги исполнува условите за да биде 
„организација на национално малцинство° (види точка 65 погоре).

71. Во анализата на релевантните принципи, Врховниот и Апелациониот суд 
ги зеле предвид сите законски одредби што се однесуваат на здруженија 
и на национални малцинства, како и социјални и правни фактори, 
вклучувајќи ги и сите правни последици што би можеле да произлезат од 
регистрирањето на здружението на апликантите во формата што тие ја 
предложиле (види точки 32 и 36 погоре).

 Спротивно на тврдењето од апликантите, се чини дека овие судови не ја 
трансформирале непотребно постапката за регистрација во спор околу 
поимот „шлезиска националност“. Вистината е дека токму одредбата од 
точка 30 од Договорот за основање на здружението ја создаде потребата 
од разгледување на ова прашање во постапката (види точки 22, 25 и 28 
погоре). Апликантите морале да бидат свесни, тогаш кога била пишувана 
оваа точка од Договорот, дека судовите би немале друга алтернатива 
освен да го толкуваат поимот „национално малцинство“ во овој конкретен 
случај.

 Имајќи го предвид претходно кажаното, судот е задоволен што полското 
законодавство кое се однесува на овој случај било формулирано со 
доволна прецизност, така што – согласно со целите на член 11, став 2 од 
Конвенцијата –им овозможило на апликантите да ги регулираат своите 
постапки.

2.  Легитимна цел

(a)  Пресудата од Советот

72.  Советот оценил дека полските власти настојувале да избегнат здружението 
да користи име кое би можело да изгледа збунувачки на јавноста затоа 
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што воспоставува врска со непостоечка нација. Советот, исто така, оценил 
дека властите дејствувале со цел да заштитат други, слични етнички 
групи чии права би можеле да бидат засегнати со регистрацијата на 
здружението. Советот понатаму истакнува дека нарушувањето на правото 
на апликантите одело во прилог на остварувањето на легитимните цели 
согласно со член 11, поконкретно за „спречување безредие“ и „заштита на 
правата на другите“ (види точка 44 од пресудата на Советот).

(б) Произнесувања на страните пред Големиот Совет

(i)  Апликантите

73.  Апликантите истакнале дека е неспорно оти сите цели на нивното 
здружение, утврдени во точка 7 од Договорот за основање на здружението, 
се во согласност со законот. Името кое било одбрано за здружението не 
можело да се смета за способно да предизвика „безредие“ и, со тоа, да 
оправдува мерки за „спречување безредие“, особено што властите на 
крајот го прифатиле името и инсистирале само на бришење на точка 30 
од Договорот за основање на здружението.

74.  Тие понатаму додаваат дека фактот што во спорната точка стои дека 
„Унијата е организација на шлезиското национално малцинство“ самото 
по себе не ги нарушува правата на другите етнички групи, особено правата 
кои произлегуваат од изборното законодавство. Само таа одредба, во 
отсуство на  каков било обид од нивна страна да учествуваат на избори 
или да бараат статус на малцинство согласно со Законот за избори од 
1993 година, но и во отсуство на таква цел во Договорот за основање на 
здружението, не би можела на ниеден начин да ги наруши правата или 
слободите на другите.

 Како заклучок, апликантите го повикале Големиот совет да се произнесе 
дека ограничувањето на нивното право на слобода на здружување не било 
наметнато во функција на остварување на некоја легитимна цел според 
значењето на член 11 од Конвенцијата.

(ii)  Владата

75.  Владата изразила несогласување. Таа целосно го поддржала заклучокот 
на Советот и повторила дека властите сосема легитимно одбиле да 
го регистрираат здружението како организација на едно национално 
малцинство. Доколку властите дозволеа регистрација на здружението, 
тоа ќе имаше сериозни последици по домашниот правен поредок затоа 
што ќе им овозможеше на апликантите да бараат привилегии што се 
резервирани за автентични национални малцинства. Тоа, исто така, 
ќе доведеше до дискриминација на други етнички групи во сферата на 
изборното право.
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(в) Оцена на судот

76.  При правдањето на спорните одлуки, домашните судови експлицитно 
се потпреа на потребата да биде заштитен домашниот правен поредок 
и правата на другите етнички групи од антиципираниот обид на 
здружението да ги заобиколи одредбите од Законот за избори од 
1993 година или други закони со кои им се даваат одредени права на 
националните малцинства (види точки 32 и 36 погоре).

 Земајќи го предвид претходно кажаното, Големиот совет смета дека 
апликантите не доставиле аргументи кои би барале напуштање на 
заклучокот на Советот дека нарушувањето на правото во овој случај било 
направено со цел да спречи безредие и да ги заштити правата на другите. 
Би можело да се каже дека освен што оспорената мерка била преземена 
за да се спречи можна злоупотреба на изборното законодавство од страна 
на самото здружение или од други организации во слична ситуација, 
таа послужила и за заштита на постоечките демократски институции и 
процедури во Полска.

3.  „Неопходност во демократско општество“

(a) Пресудата на Советот

77.  Советот истакна дека одбивањето да се регистрира здружението без 
бришење на оспорената точка 30 од Договорот за основање на здружението 
го задоволило тестот на „неопходност“, затоа што ова одбивање е направе-
но со цел да се заштити изборниот систем на државата, којшто е неопхо-
ден елемент за соодветно функционирање на „демократското општество“ 
согласно со значењето на член 11 од Конвенцијата (види точка 66 од пре-
судата донесена од Советот).

(б) Произнесувања на страните пред Големиот Совет

 (i)  Апликантите

78.  Апликантите искажаа несогласување со Советот и истакнаа дека 
одбивањето било екстремна мерка со која неоправдано се ограничува 
нивната слобода на здружување и која не би можела да се подведе под 
начелата кои владеат во едно демократско општество. Оваа мерка е за-
снована врз целосно неосновани сомнежи во врска со нивните вистински 
намери и врз шпекулации за нивните идни дејства. Според мислењето на 
апликантите, секогаш постои хипотетички ризик одредено здружение да 
го прекрши законот или да се впушти во активности кои се некомпати-
билни со целите што истото ги прокламира. Сепак, само можноста дека 
такво нешто може да се случи не би можела да биде оправдание за пре-
вентивна „бланко“ забрана за активностите на здружението.
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79.  Главниот аргумент изнесен од страна на властите беше наводната потреба 
да се заштити изборниот систем од можниот обид на апликантите да 
побараат статус на национално малцинство за парламентарните избори 
и посебни привилегии предвидени со изборното законодавство. Според 
тоа како властите гледаат на работите, самата можност нешто такво да се 
случи стана извесност.

 Заземајќи таков став, властите го пренебрегнале очигледниот факт 
дека само една низа од настани и одлуки – од кои за ниту еден (една) 
не е сигурно дека ќе се случат (настани) или донесат  (одлуки) – би им 
овозможила на апликантите да се стекнат со тие привилегии. Прво, 
ќе мораше тие да сакаат да учествуваат на избори. Второ, ќе мораа 
да формираат „изборен комитет на регистрирана организација на 
национално малцинство“. Со оглед дека нивниот Договор за основање 
на здружението нема предвидено нешто такво, властите хипотетички 
ќе можеа да интервенираат во таа фаза согласно со членовите 28 и 29 
од Законот за здруженија. Следно, комитетот ќе мораше да ѝ достави на 
Државната изборна комисија декларација согласно со членот 5 од Законот 
за избори од 1993 година. ДИК темелно ќе ја разгледаше декларацијата за 
да утврди дали истата е доставена од страна на субјект кој има право да 
поднесе таква декларација. Во случај на сомневање, ДИК би му наложила 
на комитетот да достави дополнителни докази.

 Како последица од ова, ДИК ќе ја имаше конечната одлука за да го усвои 
или да го отфрли нивното барање за добивање привилегии согласно со 
Законот за избори од 1993 година, што беше очигледно не само од членот 
5 туку и од општите одредби на законот, коишто ја обврзуваат ДИК да се 
сообрази со неговите одредби.

80.  Апликантите изјавија дека, во секој случај, не беше неопходно властите 
да прибегнат кон една толку драстична мерка како што е спречување 
на самото постоење на здружението. Согласно со Законот за здруженија, 
властите во свои раце имаат неколку моќни правни алатки за регулирање 
на активностите на едно постоечко здружение. Тие би можеле да им 
издадат опомена на вработените во здружението, да поништат секаква 
незаконска одлука донесена од здружението, па дури и да го укинат 
истото согласно со членот 29 од законот. За разлика од превентивното 
ограничување на регистрацијата на здружението во очекување на 
едно конкретно сценарио, таквите мерки би можеле да се сметаат за 
прифатливи согласно со член 11 од Конвенцијата, затоа што нивната 
примена зависи од однесувањето и активностите на здружението.

 Така, без да мораат да прибегнуваат кон одбивање на регистрација на 
здружението, властите комотно можеа да коригираат или да стават крај 
на некоја идна активност на здружението доколку реално искрснеше 
потреба „да се спречи безредие° или „да се заштитат правата на другите“.
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81.  Имајќи го предвид претходно кажаното, апликантите заклучија дека 
спорното ограничување било несразмерно на целите зацртани од страна 
на властите и затоа не би можело да се смета за неопходно во едно 
демократско општество.

 (ii) Владата

82.  Владата тврдеше дека намерата на властите не била да наметне 
превентивно ограничување на правото на апликантите за слободно 
здружување со други со цел зачувување на посебностите на Шлезијците 
или промоција на нивната култура. Примарната цел на властите била 
да се спречи нивниот веројатен обид да ја искористат регистрацијата 
на здружението како правно орудие за стекнување посебен статус во 
контекстот на изборното законодавство.

 Властите не постапувале, како што тоа го тврдат апликантите, по 
неосновани сомневања за нивни скриени намери, туку врз основа на 
објективна процена на релевантните факти и на правните последици од 
регистрацијата на едно здружение кое себеси се декларира за организација 
на едно национално малцинство.

83. Произлегува дека суштинскиот проблем на релација апликанти - 
власт не беше планираното име на здружението – бидејќи власта беше 
подготвена на крајот истото да го прифати – туку содржината на точка 
30 од Договорот за основање на здружението, што кореспондира со 
формулацијата од членот 5 од Законот за избори од 1993 година. Тому 
одредбите од Договорот за основање на здружението, а не неговото име 
ќе беа одлучувачки за Државната изборна комисија во утврдувањето 
дали здружението претставува „регистрирана организација на едно 
национално малцинство“. Би можело да се претпостави дека дури 
и во ситуација здружението да се регистрираше како организација 
на „граѓаните од шлезиска националност“, но без спорната точка од 
Договорот за основање на здружението, апликантите немаше да можат да 
ги искористат изборните привилегии што се предвидени за националните 
малцинства. Властите тврдат дека апликантите биле целосно свесни за 
оваа последица, зашто инаку ќе го прифатеа предлогот на гувернерот на 
провинцијата Катовице за бришење на точка 30.

84.  Владата додаде дека со регистрација на здружението, а врз основа на 
таа одредба, апликантите неизбежно би стекнале безусловно право 
на повластен третман согласно со Законот за избори од 1993 година. 
Следствено, властите морале да реагираат пред ризикот да стане реален и 
непосреден, затоа што во време на избори сите мерки што ги предвидува 
Законот за здруженија ќе беа или несоодветни или ќе се случеа предоцна.

85. Во реалноста, согласно со полското законодавство, здружение може 
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да биде укинато само ако неговите активности значат флагрантно 
или повторувано кршење на законот или на Договорот за основање 
на здружението. Прво и основно, немаше ништо во зацртаните цели на 
здружението што би фрлило сомнеж врз нивната сообразност со законот; 
примарната цел, односно добивањето статус на малцинство, не беше 
експлицитно артикулирана. Второ, доколку апликантите или други 
членови би се кандидирале на идните парламентарни избори, не постојат 
правни средства што би ги спречиле да ги искористат привилегиите 
превидени во изборното законодавство.

86.  Учеството (кандидатурата) на избори, во контекстот на легитимното 
остварување на едно политичко право, не би можело да се смета за 
незаконска активност од аспект на Законот за здруженија. Во таа фаза, 
Државната изборна комисија не би можела да ја отфрли декларацијата 
во која се вели дека апликантите сочинуваат изборен комитет на една 
регистрирана организација на национално малцинство, затоа што 
нивниот статус би бил официјално потврден преку содржината на 
Договорот за основање на здружението, особено точката 30 од истиот. 
ДИК во таква ситуација единствено што би можела да утврди е дали 
декларацијата ја поднесува овластено правно лице.

87.  Сè на сè, Владата смета дека наметнатото ограничување врз остварувањето 
на правото на апликантите на слобода на здружување било неопходно 
во едно демократско општество, затоа што кореспондирало со една 
„неодложна општествена потреба“ и било сразмерно на зацртаните 
легитимни цели.

(в) Оцена на судот

(i) Општи начела

88. Правото на слобода на здружување од член 11 од Конвенцијата го 
вклучува и правото на формирање здружение. Можноста да се формира 
правно лице со цел да се дејствува колективно во некое поле од заемен 
интерес е еден од најважните аспекти на слободата на здружување, без 
која таквото право би било лишено од секаква смисла (види Sidiropoulos 
and Others v. Greece, пресуда од 10 јули 1998 година, Извештаи за пресуди и 
одлуки 1998-IV, стр. 1614, став 40).

 Навистина, степенот на демократија во една земја може да се мери и 
според начинот на кој слободата на здружување е загарантирана во 
националното законодавство и начинот на кој властите ги применуваат 
нормите во праксата. Во својата пракса, судот многупати ја потврдил 
директната поврзаност помеѓу демократијата, плурализмот и слободата на 
здружување, и го има воспоставено начелото дека само убедливи и цврсти 
причини можат да оправдаат ограничување на слободата на здружување. 
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Сите ограничувања од таков вид подлежат на строга контрола од судот 
(погледнете ги, меѓу многуте соодветни случаи, и случаите на United 
Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, пресуда од 30 јануари 1998, 
Извештаите 1998-I, стр. 20 и следните, став 42 и следните; Socialist Party 
and Others v. Turkey, пресуда од 25 мај 1998, Извештаи 1998-III, стр. 1255 и 
следните,. ставови 41 и следните; и случајот Refah Partisi (the Welfare Party) 
and Others, кој беше и претходно споменат, став 86 и следните ставови).

(а) Правилото на демократија и плурализам

89.  Како што беше споменато многупати во пресудите на Судот за човекови 
права, не само што политичката демократија е фундаментална 
карактеристика на европскиот јавен поредок, туку и самата Конвенција 
беше изготвена за да ги промовира и да ги чува идеалите и вредностите 
на едно демократско општество. Демократијата – истакнува судот 
– е единствениот политички модел разгледуван во Конвенцијата и 
единствениот модел компатибилен со неа. Поради начинот на кој е 
формулиран вториот став од член 11, а истото важи и за членовите 8, 9 
и 10 од Конвенцијата, единствената неопходност која може да оправда 
ограничување на правата предвидени во овие членови е неопходноста 
за која се тврди дека произлегува од „демократското општество“ (да се 
погледнат, на пример, United Communist Party of Turkey and Others, стр. 20-
21, став 43-45, и Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, споменат погоре, 
став 86-89).

90.  Осврнувајќи се на карактеристиките на „демократското општество°, 
судот им придаде особена важност на плурализмот, толеранцијата 
и слободоумноста. Во тој контекст, судот истакна дека и покрај тоа 
што индивидуалните интереси мора одвреме навреме да им бидат 
подредени на интересите на одредена група, демократијата не значи 
дека ставовите на мнозинството мора секогаш да преовладуваат: мора да 
се постигне рамнотежа (баланс) што ќе обезбеди правичен и соодветен 
третман на малцинствата и што ќе избегнува каква било  злоупотреба на 
доминантната положба (види Young, James and Webster v. the United King-
dom, пресуда од 13 август 1981 година, серија A бр. 44, стр. 25, став 63, и 
случајот Chassagnou and Others v. France [GC],броеви 25088/94, 28331/95 и 
28443/95, став 112, ЕСЧП 1999-III).

91.  Понатаму, со оглед на тоа дека начелото на плурализам не може да се 
спроведе во пракса доколку едно здружение не е во состојба слободно 
да ги изразува своите идеи и мислења, судот исто така наведе дека 
заштитата на мислењата и на слободата на изразување во рамките на 
значењето на член 10 од Конвенцијата е една од целите на слободата на 
здружување (погледнете го, на пример, Refah Partisi (the Welfare Party) and 
Others, спомеат погоре, став 88).
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92. Во контекст на член 11, судот често се има осврнувано на есенцијалната 
улога што ја играат политичките партии во обезбедувањето плурализам 
и демократија, но и здруженијата што се формирани за други цели - 
вклучувајќи ги и оние за заштита на културното или духовното наследство, 
оние кои работат на остварување на различни социо-економски цели, 
оние кои прокламираат религија или даваат верска поука, оние кои се во 
потрага по одреден етнички идентитет или работат на одбрана на свеста 
за припадноста на одредено малцинство –исто така се важни за соодветно 
функционирање на демократијата. Исто така, плурализмот почива врз 
темелите на автентичното признавање и почитување на различноста и 
на динамиката на културните традиции, етнички и културни идентитети, 
верски убедувања, како и уметнички, литературни и социо-економски 
идеи и концепти. Хармоничната интеракција на лицата и групите со 
различни идентитети е суштински битна за постигнување социјална 
кохезија. Таму каде граѓанското општество е витално и квалитетно 
функционира, сосема е природно тоа што учеството на граѓаните во 
демократскиот процес во голема мера се остварува преку припадност на 
здруженија во кои тие може да се интегрираат едни со други и заеднички 
да работат на остварување на целите.

93. Судот признава дека слободата на здружување е особено важна за лицата 
кои припаѓаат на малцинства, вклучително на национални и етнички 
малцинства, и дека – како што стои во преамбулата на Рамковната 
конвенција на Советот на Европа – „едно плуралистичко и автентично 
демократско општество не само што треба да го почитува етничкиот, 
културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите оние кои му 
припаѓаат на некое национално малцинство, туку треба да создаде и 
соодветни услови што ќе им овозможат на овие лица да го изразуваат, да 
го чуваат и да го развиваат својот идентитет“. Формирањето здружение со 
цел изразување и промоција на идентитетот на едно малцинство може да 
одигра значајна улога во смисла да му се помогне на тоа малцинство да ги 
заштити и да ги остварува своите права.

(б) Можност за наметнување ограничувања и анализа од страна на судот 

94.  Слободата на здружување, сепак, не е апсолутна, така што мора да се 
прифати дека во случаите каде едно здружение - преку своите активности 
или намерите што експлицитно или имплицитно ги има декларирано во 
својата програма – ги загрозува институциите на државата или правата 
и слободите на другите, член 11 не ја лишува државата од моќта да ги 
заштити своите институции и граѓани. Ова произлегува и од став 2 од член 
11 од Конвенцијата и од позитивните обврски на државата произлезени 
од член 1 од Конвенцијата кои бараат од државата да ги осигура правата 
и слободите на лицата во рамките на нејзината јурисдикција (види Refah 
Partisi (the Welfare Party) and Others, споменат погоре, став 96-103).
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95.  Сепак, таа моќ државата мора да ја користи внимателно, затоа што 
исклучоците од правилото за слобода на здружување треба да се толкуваат 
во строги рамки, па единствено убедливи и цврсти причини можат 
да оправдаат ограничувања на таквата слобода. Секое ограничување 
наметнато од државата мора да кореспондира со „неодложна општествена 
потреба“; оттука, терминот „неопходен° ја нема флексибилноста која ја 
имаат, на пример, термините „корисен° или „посакуван“ (види Young, James 
and Webster, како и случајот на Chassagnou and Other, споменати погореs).

96.  Пред сè, националните власти се тие што треба да оценат дали 
постои „неодложна општествена потреба° за да се наметне одредено 
ограничување заради општиот интерес. Иако Конвенцијата им остава на 
властите поле за слободна процена во оваа насока, сепак, нивната процена 
подлежи на контрола од страна на судот, која контрола го покрива и 
доменот на правото и одлуките со кои истото се применува, вклучувајќи 
ги и одлуките донесени од страна на независни судови.

 Кога судот врши детална проверка, неговата задача не е да го наметне 
својот став врз тој на националните власти, кои инаку се во подобра 
позиција од еден меѓународен суд да одлучуваат како за законодавната 
политика така и за мерките за имплементација, туку да ги анализира во 
светлото на член 11 одлуките што националните власти ги донеле при 
извршувањето на своите надлежности. Ова не значи дека судот мора да 
се ограничи себеси на утврдување дали односната држава ги извршувала 
своите надлежности разумно, внимателно и „bona ide“; судот мора да 
се осврне и на спорното ограничување што го наметнала државата во 
светлината на случајот како целина и да утврди дали тоа ограничување 
било „пропорционално на легитимната зацртана цел“ и дали причините 
наведени од страна на националните власти во прилог на мерката се 
„релевантни и доволни°. Во целата таа работа, судот мора да се убеди 
себеси дека националните власти примениле стандарди кои биле во 
согласност со начелата отелотворени во член 11 од Конвенцијата и, уште 
поважно, дека ги засновале своите одлуки врз една прифатлива процена 
на релевантните факти (види, mutatis mutandis, United Communist Party of 
Turkey and Others, споменат погоре, став 27, ставови 46-47, и Refah Partisi 
(the Welfare Party) and Others, споменат погоре, став 100).

(ii) Примена на гореспомнатите начела во овој случај

(α) Неодложна општествена потреба

97.  Судот прво ќе одлучи дали би можело да се каже дека имало, во 
релевантното време, „неодложна општествена потреба“ за преземање 
на спорната мерка, односно одбивањето да се регистрира здружението 
со таква одредба во точка 30 од Договорот за основање на здружението 
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(види точка 22 погоре), со цел постигнување на зацртаните легитимни 
цели.

 Главната причина за ограничувањето од страна на државата на правото 
на апликантите на слобода на здружување била да се осуети нивниот 
очекуван обид да бараат посебни привилегии согласно со Законот за 
избори од 1993 година, поточно - да бидат изземени од условот да имаат 
освоено најмалку 5% од гласовите за да може да влезат во Парламентот, 
како и да добијат одредени предности во однос на регистрацијата на 
изборните листи (види точки 32, 36 и 41 погоре).

 Апликантите, од своја страна, истакнаа дека спорното ограничување било 
преурането и дека властите ги засновале нивните одлуки врз неосновани 
сомневања за нивните вистински намери и врз шпекулации за нивните 
идни активности. Тие истакнале дека учество на избори не фигурирало 
меѓу целите зацртани во нивниот Договор за основање на здружението 
(види точки 78-79 погоре).

98.  Точно е дека намерите на апликантите не можеле да бидат проверени со 
помош на анализа на однесувањето на здружението во пракса, од проста 
причина што истото никогаш не било регистрирано. Точно е и тоа дека 
целта да се обезбеди место во Парламентот не била експлицитно наведена 
во Договорот за основање на здружението и дека секоја неизјавена намера 
што апликантите можеле да ја имаат во врска со обезбедувањето изборни 
привилегии за себе ќе зависела од комбинација на идни настани (види 
точки 19, 32, 36 и 41-43 погоре).

99.  Во овој контекст, страните меѓусебно спорат околу реперкусии-
те врз исполнувањето услови за добивање изборни привилегии од 
регистрацијата на здружението, согласно со полското законодавство. 
Апликантите изјавиле дека Државната изборна комисија е таа која е ефек-
тивно и крајно надлежна да го усвои или да го одбие нивното барање за 
добивање привилегии согласно со членот 5 од Законот за избори од 1993 
година (види точка 79 погоре). Владата, од друга страна, истакнала дека 
ДИК не би имала право да отфрли декларација од здружение во која се на-
ведува дека здружението формирало „изборен комитет на една регистри-
рана организација на национално малцинство“, поради правниот статус 
на здружението потврден со документарни докази во форма на Договор 
за основање на здружението и, особено, поради точка 30 од Договорот 
(види точка 86 погоре).

100.  Судот повторува дека, пред сè, националните власти, поконкретно 
судовите, се тие кои треба да ги решаваат проблемите со толкување 
на домашното законодавство, додека улогата на ЕСЧП се сведува на 
утврдување дали ефектите од таквото толкување на законодавството се 
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компатибилни со Конвенцијата (види го, меѓу другите релевантни слу-
чаи, и случајот Waite and Kennedy v. Germany [GC], бр. 26083/94, став 54, 
ЕСЧП 1999-I).

101.  При разгледување на правните последици од регистрирањето на 
здружението со исказ во Договорот за основање на здружението кој вели 
дека здружението е „организација на шлезиското национално малцин-
ство“, Врховниот суд очигледно оперирал со претпоставката дека доколку 
членовите на здружението би учествувале на избори, Државната изборна 
комисија не би имала друг избор освен да ја прифати нивната декларација 
согласно со членот 5 од Законот за избори од 1993 година (види точка 36 
погоре). Едно такво читање на релевантните одредби од домашното за-
конодавство, според кое улогата на ДИК е сведена на контролирање тех-
нички и формални прашања и без надлежност за анализа на материјално-
правни критериуми како што е постоењето или непостоењето на „наци-
онално малцинство“, не може – според мислењето на судот – да се смета 
за самоволно (арбитрерно). Како што гласи авторитетното толкување од 
страна на Врховниот суд на Полска, согласно со полското законодавство 
постапката пред ДИК не би можела – по регистрацијата на здружението – 
да ги спречи членовите на истото да се здобијат со посебен изборен статус 
(види точки 36 и 42-43 погоре).

 Кога би било удоволено на барањето за регистрација на здружението, од-
луката на апликантите да се кандидираат на изборите како членови на 
здружението не би била ништо друго туку легитимно остварување на 
нивните политички права, како што впрочем тоа и го истакна Владата 
(види точка 86 погоре). Оттаму, судот не е убеден дека која било од дра-
стичните мерки што се предвидени со Законот за здруженија, како што е 
поништување на одлука за истакнување кандидатски листи на избори или 
укинување на здружението, кои би можеле да бидат преземени само ако 
„таквата одлука била спротивна на законот или на одредбите од Догово-
рот за основање на здружението° или „ако неговите активности ... демон-
стрираат флагрантно или повторувано непочитување на законот или на 
одредбите од Договорот за основање на здружението“ (види точка 40 по-
горе), би биле применливи и дека со тоа би се избегнале непријатностите 
што властите сакаа да ги избегнат.

102. Судот понатаму го изнесува своето сфаќање на работите, што впрочем 
беше и основата на пресудата од страна на Врховниот суд на Полска, дека 
согласно со полското законодавство самата регистрација  на односното 
здружение како „организација на национално малцинство“ поседува 
потенцијал да придвижи една лавина од идни случувања што би довеле 
до стекнување изборни привилегии доколку здружението и неговите 
членови доброволно дејствуваат во таа насока. Со други зборови, ризикот 
дека здружението и неговите членови би можеле да бараат изборни при-
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вилегии беше составен дел од секоја одлука со која на апликантите им се 
дозволува да формираат здружение без прво да ја изменат точка 30 од До-
говорот за основање на здружението.

103.  Ако е така, тогаш најповолниот момент за осуетување на ризикот од 
можните непријатности, а со што би се обезбедило и неповредување на 
правата на другите физички или правни лица кои учествуваат на парла-
ментарните избори, беше токму моментот на регистрирање на здружени-
ето, а не подоцна. Затоа, ЕСЧП не се согласува со анализата на спорната 
мерка направена од апликантите дека се работело за однапред наметнато 
ограничување во очекување на некакво дејство кое здружението можело, 
но и не мора да значи дека би го презело во иднина и кое ќе можело да 
се контролира така што властите би ги извршиле своите надзорни над-
лежности согласно со членовите 25 и 26 од Законот за здруженија. Во ре-
алноста, наметнувањето како услов за регистрација на здружението на 
барањето за отстранување на делот „организација на национално мал-
цинство“ од точка 30 од Договорот за основање на здружението не беше 
ништо повеќе од легитимно извршување од страна на полските судови на 
нивната надлежност да вршат контрола врз законитоста на овој инстру-
мент, вклучувајќи ја и надлежноста да отфрлат секаква двосмислена или 
збунувачка клаузула која би можела да доведе до злоупотреба на законот, 
а во конкретниов случај клаузула која би им овозможила на здружението 
и на неговите членови пристап, што не би можел да се спречи, до уживање 
на изборни привилегии на кои немаат право (погледнете го образложени-
ето на Врховниот суд цитирано во точка 36 погоре).

 Следствено, судот прифаќа дека националните власти, а особено нацио-
налните судови не ја пречекориле нивната маргина за слободна процена 
кога утврдиле дека постои неодложна општествена потреба, во моментот 
на регистрација, да го регулираат слободниот избор на здруженијата да 
се нарекуваат себеси „организација на национално малцинство“, сè со цел 
да се заштитат постојните демократски институции и изборни процедури 
во Полска, и со тоа – според Конвенцијата – да се спречи безредие и да се 
заштитат правата на другите (види точка 76 погоре).

(б) Пропорционалност на мерката

104. Останува на судот да утврди дали одбивањето на барањето за 
регистрирање на здружение со опис „организација на шлезиското 
национално малцинство°, од аспект на неговите негативни влијанија врз 
можноста здружението и неговите членови, вклучувајќи ги и апликантите, 
да ги спроведуваат нивните активности на здружување, било пропорцио-
нално со зацртаните легитимни цели.

 Апликантите ја нагласиле драстичноста на мерката, која според нив до-
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вела до превентивна „бланко“ забрана на нивните активности. Тие, исто 
така, навеле дека немало потреба властите да преземаат една толку дра-
стична мерка, затоа што можеле да ги коригираат нивните идни дејства 
со помош на средствата и начините за регулирање на нивните активности 
предвидени во Законот за здруженија (види точка 80 погоре).

 Владата инсистираше на тоа дека властите не дејствувале со цел да го за-
бранат формирањето на здружение кое го штити шлезискиот културен 
идентитет, туку за да осуетат евентуален обид на апликантите да се стек-
нат со посебен правен статус преку регистрирање на нивното здружение. 
Владата понатаму додаде дека машинеријата воспоставена со Законот за 
здруженија за следење на активностите на здруженијата не би била до-
волна за да ги спречи подносителите на барањето да ги искористат при-
вилегиите кои ги предвидува изборното законодавство (види точки 82-
86 погоре).

105.  Судот, врз основа на полското законодавство кое на авторитетен начин 
беше протолкувано од страна на полскиот Врховен суд, веќе го отфрли ар-
гументот на апликантите дека одредбите од Законот за здруженија со кои 
се уредуваат активностите на здруженијата би обезбедиле алтернатива 
и полесен начин за избегнување евентуална идна злоупотреба на избор-
ните привилегии од страна на здружението (види точки 101 и 103 пого-
ре). Судот, сепак, прифаќа дека спорната мерка била радикална од аспект 
на нејзините последици врз апликантите: работите отишле дотаму што 
здружението било спречено да започне каква било активност.

 Сепак, степенот на ограничувањето согласно со став 2 од член 11 од 
Конвенцијата не може да се анализира низ апстрактна диоптрија, туку 
мора да се оценува во светлината на посебните околности на случајот. 
Можно е да има и случаи каде едноставно е ограничен изборот на мерки 
што им стојат на располагање на властите, а со кои би реагирале на некоја 
„неодложна општествена потреба“ во врска со перципираните штетни по-
следици поврзани со постоењето или активностите на здружението.

 Во овој конкретен случај, одбивањето не беше сеопфатно и безусловно 
одбивање насочено против културните и практичните цели зацртани од 
страна на ова здружение, туку беше засновано исклучиво на спомнувањето 
во Договорот за основање на здружението на едно конкретно именување 
на здружението. Целта на одбивањето беше да се осуети една злоупо-
треба, за волја на вистината само потенцијална, од страна на здружени-
ето, кое хипотетички би го злоупотребило својот статус стекнат преку 
регистрација. Одбивањето на ниеден начин не значи порекнување на по-
себниот етнички и културен идентитет на Шлезијците или непочитување 
на примарната цел на здружението, која гласи „будење и зајакнување на 
националната свест на Шлезијците° (види точка 19 погоре). Напротив, 
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во сите свои одлуки властите се доследни во однос на тоа дека го при-
знаваат постоењето на шлезиско етничко малцинство и нивното право 
на здружување заради остварување заеднички цели (види точки 32 и 36 
погоре). Сите културни и други активности што здружението и неговите 
членови сакаа да ги реализираат ќе беа спроведени доколку здружението 
покажеше подготвеност да се откаже од именувањето од точка 30 од До-
говорот за основање на здружението.

 Како и Советот, и Големиот совет тешко може да изнајде некаква прак-
тична причина, односно цел за постоењето на оваа точка од Договорот во 
врска со предложените активности на здружението освен подготовка на 
теренот за да им се овозможи на здружението и на неговите членови да ги 
искористат изборните привилегии предвидени во членот 5(1) од Законот 
за избори од 1993 година кои им следуваат на „регистрирани организа-
ции на национални малцинства“ (види точка 64 од пресудата на Советот). 
Спорното ограничување на формирањето на здружението, всушност, се 
однесуваше на називот (именувањето) што здружението можеше да го ко-
ристи од аспект на законот, односно дали би можело да се нарекува себеси 
„национално малцинство“, а не се однесуваше на можноста здружението 
„да дејствува колективно во едно поле на заемен интерес“ (види точка 88 
погоре). На овој начин, спорното ограничување не навлезе во сржта, одно-
сно суштината на слободата на здружување.

 Следствено, гледано низ призмата на целите на член 11 од Конвенцијата 
и слободата на здружување која тој ја гарантира, односното ограничување 
не може да се смета за несразмерно на зацртаните цели.

(г)  Заклучокот на судот

106.  Судот заклучува дека државата не ја ограничила слободата на 
здружување на апликантите per se. Властите не ги спречиле да формираат 
здружение кое би ги изразувало и ги промовирало посебностите на едно 
малцинство, туку да формираат правно лице кое - преку регистрација со-
гласно со Законот за здруженија и описот што здружението си го дало се-
беси во точка 30 од Договорот за основање на здружението – неизбежно 
би стекнало право на специјален статус согласно со Законот за избори од 
1993 година. Со оглед на тоа што националните власти биле во право кога 
сметале дека оспореното ограничување задоволувало „неодложна опште-
ствена потреба“ и што ограничувањето не било несразмерно на зацртани-
те легитимни цели, одбивањето да се регистрира здружението може да се 
смета дека било „неопходно во едно демократско општество“ согласно со 
значењето на член 11 став 2 од Конвенцијата.

Согласно со ова, во овој случај немало повреда на член 11 од Конвенцијата.
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ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

Утврди дека немало повреда на член 11 од Конвенцијата.

Изготвено на англиски и француски јазик, и објавено на јавна седница во 
зградата за човекови права во Стразбур на 17 февруари 2004 година.

  
Luzius W ,                                                                                          Paul M , 
    претседател                                                                                                       секретар



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 597

18. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

ZAUNEGGER ПРОТИБ ГЕРМАНИЈА

(Апликација бр. 22028/04)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 3 декември 2009 година

Во предметот Zaunegger  против Германија,

 Европскиот суд за човекови права (петти оддел), заседавајќи во Совет 
составен од

       Peer Lorenzen, Претседател,

 Karel Jungwiert,

 Rait Maruste,

 Mark Villiger,

 Isabelle Berro-Lefèvre,

 Мирјана Лазарова Трајковска, судии,

 Bertram Schmitt, ad hoc судија,

   и Stephen Phillips, заменик-секретар на одделот,

 разгледувајќи го предметот зад затворени врати на 20 октомври 2009 го-
дина, ја изрече следнава пресуда, која беше усвоена на последно спомна-
тиот датум:
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ПОСТАПКА

1. Овој предмет настана во форма на апликација (бр. 22028/04) против 
Сојузна Република Германија поднесена до ЕСЧП согласно со член 34 
од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи 
(„Конвенцијата°) од страна на германскиот државјанин Zaunegger 
(„апликантот°), на 15 јуни 2004 година.

2. .Апликантот беше застапуван пред судот од страна на г. F. Wieland, адвокат 
со адвокатска канцеларија во Бон, и последователно од страна на г. Г. 
Rixe, адвокат со адвокатска канцеларија во Билефелд. Германската влада 
(„Владата°) ја застапуваше Владиниот агент г-ѓата А. A. Wittling-Vogel (Min-
isterialdirigentin) од сојузното Министерство за правда.

3. .Апликантот изнел наводи дека домашните судови го повредиле неговото 
право на уживање на семеен живот и дека го дискриминирале како 
вонбрачен татко (татко од вонбрачна заедница).

4. Со одлука донесена на 1 април 2008 година, судот ја прогласил апликацијата 
за допуштена.

5. Откако по консултациите со страните Советот на судот одлучил дека не 
е потребна расправа за фактите (меритумот) на предметот (член 59, став 
3), секоја од страните написмено одговорила на опсервациите од другата 
страна.

6. Судијката Jaeger, која била избрана како претставник (судија) од Германија, 
се повлекла од предметот (член 28 од Деловникот на ЕСЧП). На 3 август 
2009 година, Владата, согласно со член 29, став 1 (а), го информирала судот 
дека го назначила г. Bertram Schmitt како ad hoc судија на нејзино место.

ФАКТИ

I   ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

7. Апликантот е роден во 1964 година и живее во Пулхајм.

8. Апликантот е татко на вонбрачна ќерка родена во 1995 година. Апликан-
тот и мајката на детето се разделиле во август 1998 година. Нивната врска 
траела 5 години. Сè до јануари 2001 година, ќерката живеела со апликан-
тот, додека мајката се преселила во друг стан во истата зграда. Со оглед на 
тоа што родителите не поднеле Изјава за заедничко старателство над де-
тето (gemeinsame Sorgerechtserklärung), мајката станала единствен стара-
тел (alleinige Personensorge) согласно со член 1626a, став 2 од Граѓанскиот 
законик на Германија (Bürgerliches Gesetzbuch, види го поглавјето за реле-
вантно домашно законодавство и пракса подолу).
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9. Во јануари 2001 година детето се преселило во станот на мајката. По ова, 
родителите почнале да се расправаат во врска со контактот на апликан-
тот со детето. Во јуни 2001 година тие постигнале договор со помош на За-
водот за грижи за младите на областа Келн-Нипес (Jugendamt Köln-Nippes), 
според кој апликантот би остварувал контакт со детето секоја среда по-
пладне до четврток наутро, секоја недела од 10 часот наутро до понедел-
ник наутро и половина време од секој празник, што вкупно изнесува не-
каде околу 4 месеци годишно. Во 2001 година, апликантот поднел барање 
да биде издадена Наредба за заедничко старателство, поради тоа што 
мајката не сакала да се согласи за Изјава за заедничко старателство, иако 
двата родитела инаку биле кооперативни и во добри односи.

10.  На 18 јуни 2003 година Окружниот суд на Келн (Amtsgericht Köln) го одбил 
барањето на апликантот. Судот оценил дека нема основа за Наредба за за-
едничко старателство. Согласно со германското законодавство, заедничко 
старателство за родители на вонбрачни деца може да се добие само пре-
ку заедничка изјава, брак или судска наредба согласно со ч  лен 1672, став 
1 од Граѓанскиот законик, за којашто судска наредба е потребна соглас-
ност од другиот родител. Окружниот суд на Келн го смета член 1626a од 
Граѓанскиот законик за уставен и упатува на една исклучително значајна 
одлука на Сојузниот уставен суд (Bundesverfassungsgericht) од 29 јануари 
2003 година (види точки 18-21 подолу). Со оглед на фактот дека соодвет-
ните законски одредби не оставале простор за поинаква одлука, Окруж-
ниот суд не нашол за потребно да ги сослуша засегнатите страни лично.

11. Апликантот се жалел на ваквата одлука, а на 2 октомври 2003 година 
Апелациониот суд на Келн (Oberlandesgericht Köln) ја отфрлил жалба-
та. Размислувањето на Апелациониот суд одело во насока на тоа дека со 
оглед на состојбата во која апликантот и мајката не се во брак, учество-
то на апликантот во остварувањето на старателството над детето било 
можно единствено во согласност со член 1626a од Граѓанскиот законик. 
Од друга страна, апликантот и мајката не ја доставиле потребната Изјава 
за заедничко старателство. Во својата одлука од 29 јануари 2003 година, 
Сојузниот уставен суд оценил дека член 1626a од Граѓанскиот законик 
бил уставен во поглед на ситуацијата на родители на вонбрачни деца кои 
се разделиле по 1 јули 1998 година. Апелациониот суд на Келн посочува 
дека апликантот и мајката на детето се разделиле во август 1998 година. 
Тоа значи дека тие имале период од еден и пол месец пред да се разделат 
во кој можеле да поднесат Изјава за заедничко старателство. Апелациони-
от суд на Келн, исто така, посочува дека новото законодавство, кое влегло 
во сила на  1 јули 1998 година, прилично долг период било во фокусот на 
вниманието на јавноста. Со оглед на оваа ситуација, од вонбрачни родите-
ли би се очекувало да покажат интерес за оваа материја и да не дозволат 
да им помине незабележано раѓањето на новото законодавство.
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12. На 15 декември 2003 година Сојузниот уставен суд, упатувајќи на соодвет-
ните одредби од својот Деловник за работа, одби да ја разгледува устав-
ната тужба на апликантот без да изнесе причини за ваквата своја одлука.

II   РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО И КОМПАРАТИВНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА 

А. Релевантно домашно законодавство

1. Релевантни одредби од Граѓанскиот законик на Германија

13. Законските одредби за старателство и контакт може да се најдат во 
Граѓанскиот законик на Германија („Граѓанскиот законик°). Член 1626, 
став 1 од Граѓанскиот законик пропишува дека таткото и мајката имаат 
право и должност да го остваруваат родителското право (elterliche Sorge) 
над малолетното дете.

14.   Што се однесува до вонбрачните деца, согласно со поранешниот 
член 1705 од Граѓанскиот законик мајката добиваше старателство по 
автоматизам. Ваквата одредба беше прогласена за неуставна од страна 
на Сојузниот уставен суд во 1996 година. Изменетиот Закон за семејни 
работи од 16 декември 1997 година (Reform zum Kindschaftsrecht, Службен 
весник од 1997 година, стр. 2942) влезе во сила на 1 јули 1998 година за 
да ја имплементира пресудата на Сојузниот уставен суд од 1996 година. 
Соодветните законски одредби во Граѓанскиот зак  оник беа изменети 
на следниов начин: според член 1626a, став 1, родителите на вонбрачно 
малолетно дете можат да извршуваат заедничко старателство над детето 
доколку поднесат изјава во таа насока (Изјава за заедничко старателство) 
или доколку стапат во брак. Во инаков случај, член 1626a, став 2 предвидува 
дека само мајката добива старателство.

15. Доколку родителите не се разделиле привремено и доколку единствено 
мајката добила старателство во согласност со член 1626a, став 2 од 
Граѓанскиот законик, член 1672, став 1 од Граѓанскиот законик предвидува 
дека судот надлежен за семејни прашања може да му пренесе исклучива 
надлежност на другиот родител доколку еден од родителите поднесе 
соодветно барање со согласност од другиот родител. Барањето треба да 
биде удоволено доколку преносот на правото на старателство е во интерес 
на детето. Член 1672, став 2 од Граѓанскиот законик предвидува дека во 
случај на пренос на правото на старателство согласно со член 1672, став 
1 од Граѓанскиот законик, судот надлежен за семејни прашања може да 
нареди заедничко старателство по основ на барањето од еден родител 
со согласност од другиот родител, освен ако тоа не би било на штета на 
детето. Истото важи и ако подоцна биде поништен преносот на правото на 
старателство согласно со член 1672, став 1 од Граѓанскиот законик.

 За разлика од ова, родителите кои пред нивната разделба извршувале 
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заедничко родителско право по некој од следниве основи: детето било 
родено во брак, или тие влегле во брак по раѓањето на детето, или 
поднеле Изјава за заедничко старателство, го задржуваат заедничкото 
старателство по нивната разделба, освен ако судот – на барање на еден 
од родителите – не му додели на тој родител ексклузивно право на 
старателство во интерес на детето согласно со член 1671 од Граѓанскиот 
законик.

16. Согласно со член 1666 од Граѓанскиот законик, судот надлежен за семејни 
прашања може да нареди преземање на неопходни заштитни мерки 
доколку физичката, психичката или менталната добросостојба на детето 
е загрозена поради негово занемарување и доколку родителите не сакаат 
самите да ги преземат тие мерки. Мерките кои би довеле до одделување 
на детето од еден родител се допуштени само доколку детето би било под 
ризик во инаков случај (член 1666a од Граѓанскиот законик).

2. Судската пракса на Сојузниот уставен суд

17. На 29 јануари 2003 година Сојузниот уставен суд оценил дека член 
1626a од Граѓанскиот законик бил неуставен затоа што не предвидувал 
транзиционен период за вонбрачните парови со деца кои живееле заедно 
во 1996 година, но се разделиле пред изменетиот Закон за семејни 
работи да влезе во сила на 1 јули 1998 година (т.е., оние кои не можеле да 
поднесат Изјава за заедничко старателство пред 1 јули 1998 година). За 
да ги разреши гореспомнатите проблеми со неуставноста на одредбите, 
германскиот законодавец го вовел член 224 (2) (а) во Воведниот акт 
кон Граѓанскиот законик (Einführungsgesetz in das Bürgerliche Gesetzbu-
ch) на 31декември 2003 година, според кој суд може да биде замена за 
согласноста од мајката за заедничко старателство доколку вонбрачниот 
пар има вонбрачно дете, доколку живееле заедно со детето и се разделиле 
пред 1 јули 1998 година, и доколку заедничкото старателство би било во 
интерес на детето (Kindeswohl).

18. Во одлуката од 29 јануари 2003 година Сојузниот уставен суд, исто така, 
наведува дека член 1626a, став 2 од Граѓанскиот законик, освен што не 
предвидува транзиционен период, не го повредува правото на татковците 
на вонбрачни деца да им биде почитуван семејниот живот. Родителите кои 
се во брак се имаат обврзано дека со влегувањето во брачна заедница ќе 
преземат одговорност еден за друг и за нивните деца. Спротивно на ова, 
законодавецот не можел да претпостави дека родителите на вонбрачни 
деца живееле заедно или сакале да преземат одговорност еден за друг. 
Немало доволно докази дека татко на вонбрачно дете би сакал да преземе 
заедничка одговорност како општо правило. Добросостојбата на детето 
изискувала детето да има некого откако ќе се роди кој би можел да дејствува 
за него на начин што е законски обврзувачки. Ако се земат предвид 
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мошне различните животни услови во кои се раѓаат овие деца, генерално 
можело да се оправда тоа што ексклузивно старателство ѝ се давало на 
мајката, а не на таткото или на двата родитела. На ова законодавство не 
би можело да му се најде мана ниту од гледна точка на Уставот, затоа што 
законодавецот им дал и на двата родитела на вонбрачни деца можност за 
добивање старателство преку заедничка изјава.

19.  Сојузниот уставен суд оценил дека законодавецот би можел легитимно 
да претпостави оти заедничкото старателство извршувано против 
волјата на еден родител би имало повеќе негативни одошто позитивни 
импликации за едно вонбрачно дете. Заедничкото старателство бара 
минимум договор помеѓу родителите. Доколку родителите не можат 
или не сакаат да соработуваат, заедничкото старателство би можело да 
биде контрапродуктивно по добросостојбата на детето. Законодавецот 
претпоставил дека волјата да извршуваат заедничко старателство која 
родителите експлицитно ја изразиле при стапувањето во брак ја покажува 
и нивната волја за соработка. Вонбрачните родители можеле да ја изразат 
оваа волја за соработка преку Изјава за заедничко старателство. Правото 
на таткото на старателство навистина зависело од волјата на мајката за 
извршување заедничко старателство, но самата мајка не можела да бара 
заедничко старателство без согласноста на таткото. Од ова произлегува 
дека родителите можеле да извршуваат заедничко старателство само ако 
и двајцата го сакале тоа. Таквото ограничување на правото на таткото 
да му биде почитуван семејниот живот не било неоправдано, со оглед 
на тоа што заедничкото старателство остварувано од брачен пар било 
засновано на нивниот брак. Позитивното законодавство им дава на 
вонбрачните парови можност за извршување заедничко старателство, 
особено ако живееле заедно со детето и не откако таткото и мајката се 
разделиле. Законодавецот легитимно би можел да претпостави дека 
доколку родителите живееле заедно но мајката одбила да поднесе Изјава 
за заедничко старателство, тука станува збор за исклучителен случај во 
кој мајката имала сериозни причини за одбивањето што се воделе од 
интересот на детето. Земајќи ја предвид оваа претпоставка, позитивното 
законодавство не го повредило правото на таткото да му биде почитуван 
семејниот живот со тоа што не предвидело судска ревизија. Во случај на 
така сериозни причини, не би можело да се очекува дека судовите би 
сметале дека заедничкото старателство е во интерес на детето.

20. Со оглед на фактот дека оваа правна структура е воспоставена од 
неодамна, не беше можно да се утврди дали имало значителен број слични 
случаи каде заедничкото старателство било предмет на спор или, што е од 
круцијална важност, не беше можно да се извлечат заклучоци околу тоа 
зошто ова се случува.

21.  Сојузниот уставен суд се произнел дека законодавецот е должен да го 
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следи развојот на настаните и да проверува дали претпоставките што ги 
употребил при формирањето на правилата биле одржливи од аспект на 
реалноста. Ако ова не се покаже дека било така, законодавецот е должен да 
го ревидира законодавството и да им обезбеди на татковците соодветна 
можност за стекнување право на старателство.

Б. Релевантно компаративно право

22. Едно истражување на компаративното право кое ги зело предвид 
националните закони на група земји-членки на Советот на Европа 
покажува дека во основа сите земји опфатени во истражувањето 
предвидуваат заедничко родителско право за вонбрачните родители врз 
нивните вонбрачни деца. Главните елементи кои се сметаат за основа 
за тоа што се дозволува заедничко родителско право за вонбрачните 
родители се воспоставувањето татковство и согласноста на родителите 
за извршување на заедничко овластување.

23.  Меѓутоа, решенијата во земјите-членки на Советот на Европа се 
разликуваат од аспект на доделувањето на заедничкото родителско право 
за вонбрачни деца во случај родителите да не можат да постигнат договор 
по ова прашање.

24.  Ова прашање е експлицитно уредено со закон во само мал број земји. 
Во неколку земји, како Австрија, Норвешка и Србија, националното 
законодавство пропишува дека извршувањето на заедничкото родителско 
право кај вонбрачни родители бара согласност и од двата родитела и 
подразбира право на вето за родителот кој не се согласува. За разлика од 
овие земји, законите во Унгарија, Ирска и Монако предвидуваат заедничко 
извршување на родителското право дури и без согласност од родителите.

25.  Во некои земји-членки на Советот на Европа, како Чешката Република 
и Луксембург, иако самиот закон не е јасен по ова прашање, домашните 
судови ги имаат толкувано соодветните законски одредби на начин што 
дозволува заедничко родителско право само со согласност од родителите, 
додека, на пример, Врховниот суд на Холандија изјавил дека националното 
законодавство мора да се толкува така што ќе му озовможи на таткото на 
едно вонбрачно дете да побара заедничко родителско право со мајката и 
покрај тоа што мајката не се согласува. Се чини дека сличен пристап на 
холандскиот се користи и во Шпанија.

26.  Со исклучок на малкуте земји каде правото на вето од страна на еден 
родител е експлицитно наведено во националното законодавство, 
најчестото решение во националните законодавства е тоа дека судот е 
тој кој одлучува за исходот на одреден спор меѓу родителите на барање 
на еден од родителите, притоа имајќи го предвид интересот на детето. 
Сите земји-членки на Советот на Европа ја нагласуваат важноста на 
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најдобриот интерес на детето при донесувањето одлуки за доделување 
старателство. При утврдувањето што е најдобар интерес на детето, пракса 
на домашните судови е да ги земат предвид ставовите на родителите и 
на детето и посебните околности на случајот, вклучувајќи ги, inter alia, 
и заинтересираноста за детето и посветеноста кон него од страна на 
родителот.

27.  Како резиме, а ова беше истакнато и од страна на Владата, истражувањето 
потврдува дека во земјите-членки на Советот на Европа постојат различни 
пристапи, но дека мнозинството земји предвидуваат учество на таткото 
во старателството доколку родителите не биле во брак, и тоа: (1) без 
оглед на волјата на мајката, или (2) преку судска наредба донесена откако 
била направена процена на интересите на детето.

ПРАВО

I   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 14 ОД КОНВЕНЦИЈАТА ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 8

28. Апликантот се пожалил согласно со член 8 од Конвенцијата дека судски-
те одлуки со кои се одбива заедничко старателство го повредиле него-
вото право да му биде почитуван семејниот живот, а согласно со член 14 
во врска со член 8 од Конвенцијата дека примената на член 1626a, став 2 
од Граѓанскиот законик довела до неоправдана дискриминација против 
вонбрачните татковци врз основа на полова припадност и во споредба со 
разведените татковци.

Член 8 предвидува:

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен 
живот, домот и преписката. 

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на оваа право, освен 
ако тоа мешање е предвидено со закон и е неопходно во едно демократско 
општество во интерес на државната и јавната безбедност, економската 
благосостојба на земјата, спречување безредие или криминал, заштита на 
здравјето и моралот или заштита на правата и слободите на другите.„

Член 14 предвидува:

 „Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, треба 
да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на 
кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално 
или социјално потекло, припадност на национално малцинство, 
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материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.„

1. Произнесување  на Владата

29. Владата изјавила дека член 1626a, став 2 од Граѓанскиот законик 
бил заснован на разликите што постојат во условите во кои се раѓаат 
вонбрачните деца, кои услови може да варираат од одличен однос 
татко-дете до ситуации каде таткото е индифирентен. Со примарното 
доделување на родителското старателство на мајката, чиј идентитет – за 
разлика од тој на таткото – бил воспоставен во моментот на раѓањето на 
детето, намерата била да се има ситуација на јасно доделување на правото 
на старателство над детето заради правна сигурност, така што уште од 
самиот почеток да постои обврзно одредување на законскиот претставник 
за заштита на детето. Барањето за одобрување кое се однесува и на 
двата родитела во врска со заедничкото извршување на родителското 
старателство се засноваше на концептот дека родителите кои не можеле 
да се согласат да поднесат изјава за старателство се под многу веројатен 
ризик да влезат во конфликт кога ќе се појават конкретни прашања 
поврзани со извршувањето на родителското старателство, што би можело 
да предизвика болни расправии и кавги кои би можеле да бидат штетни 
по интересот на детето.

30. Владата истакна и дека Сојузниот уставен суд го обврзал законодавецот 
да го следи развојот на настаните и да проверува дали претпоставките 
што ги употребил при формирањето на правилата биле одржливи од 
аспект на реалноста. За исполнување на оваа обврска Владата презела 
различни мерки, како, на пример, прибавување статистички податоци 
и спроведување истражувања. Во март 2009 година беше започнат 
истражувачки проект за заедничко старателство во случајот на вонбрачни 
родители. Спомнатите истражувања сè уште немаат дадено резултати од 
кои би можеле да се извлечат јасни заклучоци.

31. Според мислењето на Владата, попречувањето на остварување на 
претпоставените права на таткото преку законска одредба со која 
заедничкото старателство се условува со одобрение од мајката било 
неопходно во едно демократско општество заради заштита на интересите 
на детето, и покрај тоа што не постои европски консензус по ова прашање. 
Додека, од една страна, е точно дека најголем дел од земјите-членки на 
Советот на Европа предвидуваат учество на таткото во старателството 
доколку родителите не биле во брак, и тоа: (1) без оглед на волјата на 
мајката, или (2) преку судска наредба донесена откако била направена 
процена на интересите на детето, други европски земји (како Австрија, 
Лихтенштајн, Швајцарија и Данска) имаат слични правила како оние 
кои се во сила во Германија. Со оглед на тоа што судот не ја оценувал 
апстрактната законска одредба, туку начинот на кој правилата се 
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применуваат кон апликантот во рамките на специфичните околности 
на случајот, согласноста на родителите, со помош од Заводот за грижи за 
млади, што му овозможило на апликантот контакт со детето добри 4 месеци 
секоја година, морала да биде земена предвид. На овој начин апликантот 
имал можност да игра поголема улога во животот на својата ќерка. Тој 
не бил дискриминиран ниту со одлуката во корист на мајката, ниту, пак, 
таа одлука ги дискриминирала женетите или разведените татковци. 
Ситуацијата на мајката и таа на таткото не биле во целост споредливи, 
со оглед на тоа дека татковството не можело да се воспостави од самиот 
почеток доколку родителите не биле во брак. Иако ги зеле предвид во 
максимална можна мера интересите на сите засегнати, гореспомнатите 
одредби во граѓанскиот законик не биле поврзани со родот, туку имале 
за цел да го уредат родителското старателство на избалансиран начин во 
случајот на вонбрачните деца. Згора на тоа, германското законодавство 
предвидувало заедничкото старателство со мајката да биде поврзано со 
согласност од нејзина страна, без оглед на тоа дали родителите биле во 
брак или не. Владата конечно утврдила дека, според околностите на овој 
случај, не би било исклучено дека наредбата за заедничко старателство 
би предизвикала конфликти помеѓу родителите и би била спротивна на 
интересот на детето.

2. Произнесување на апликантот

32. Апликантот изјавил дека интересот на едно вонбрачно дете не оправдува 
ситуација во која еден татко кој се грижел за детето во минатото да не 
може да добие заедничко старателство. Став дека заедничко старателство 
против волјата на мајката секогаш му штети на интересот на детето 
е чиста шпекулација, според апликантот. Согласно со позитивното 
законодавство, органите на власта и судовите дури и не морале да го 
земат предвид интересот на детето, затоа што з  аконот експлицитно 
предвидува дека татко не може да добие заедничко старателство без 
согласност од мајката. Згора на тоа, во овој случај детето не било прашано 
за мислење. Член 1626a, став 2 од Граѓанскиот законик бил заснован на 
претпоставката дека татковците на вонбрачни деца се помалку соодветни 
за извршување старателство во споредба со мајките на вонбрачните деца. 
Оваа апликација до ЕСЧП, всушност, го докажа спротивното, затоа што 
грижата на апликантот за неговата ќерка била одлична. Исто така, Сојузна 
Република Германија не дала доволно причини во конкретниов случај за 
исклучување на правото на апликантот на старателство, кое тој имал волја 
да го извршува. Германскиот законодавец претпоставил дека правото на 
таткото на старателство не било оправдано ако се земе предвид наводно 
големиот број нестабилни врски меѓу родители на вонбрачни деца во 
општеството, на тој начин игнорирајќи ги трендовите како што е сè 
поголемиот број вонбрачни парови кои сакаат да извршуваат заедничко 
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старателство. Затоа било генерално неприфатливо да се исклучи 
заедничкото старателство за татковците на вонбрачни деца само поради 
негативните искуства со извршувањето на заедничко старателство од 
страна на парови чија врска е нестабилна. Згора на тоа, законодавецот не 
си ја извршил во доволна мера својата обврска да го следи внимателно 
развојот на настаните во оваа област.

33.  Со оглед на тоа што татковството на апликантот било потврдено од 
самиот почеток, во овој случај немало правна несигурност. Згора на тоа, 
апликантот сметал дека е неприфатливо да се претпоставува дека мајката 
на едно вонбрачно дете е a priori посоодветна од таткото да извршува 
старателство само затоа што го родила тоа дете. Недостатокот на 
позитивното домашно законодавство не бил толку во тоа што мајката уште 
на самиот почеток го добива правото на ексклузивно старателство, колку 
во фактот што таткото немал можност да ја коригира таа одлука. Дури 
и ако одбивањето од страна на мајката да поднесат Изјава за заедничко 
старателство била во целост самоволна, таткото немал можност таа 
изјава да биде заменета со судска наредба согласно со член 1672, став 1 од 
Граѓанскиот законик. Правната ситуација го повредила правото на таткото 
да му биде почитуван семејниот живот во ситуации во кои таткото имал 
контакт со детето прилично долг период и бил многу поврзан со него. Што 
се однесува до член 14, апликантот изјавил без доволно образложение 
дека позитивното законодавство го дискриминирало по основ на пол, но 
и како вонбрачен татко. Интересот на детето не би ѝ дозволил на мајката 
да одбие (да стави вето на) Изјава за заедничко старателство. Згора на тоа, 
апликантот немал можност за замена на ветото со судска одлука.

3. Оценка на Судот 

34. Што се однесува до наводната дискриминација на апликантот во својство 
на татко на вонбрачно дете, ЕСЧП смета дека е соодветно случајот да го 
испитува прво од аспект на член 14 во врска со член 8 од Конвенцијата.

А. Применливост

35. ЕСЧП повторно нагласува дека член 14 само ги надополнува другите 
суштински одредби од Конвенцијата и протоколите. Тој нема свое 
независно постоење затоа што дејството му е поврзано само со „уживањето 
на правата и слободите° заштитени со другите суштински одредби. Иако 
примената на член 14 не претпоставува повреда на овие одредби – и во таа 
смисла овој член е самостоен – не може да има простор за негова примена 
ако фактите во случајот не потпаѓаат под опсегот на една или повеќе 
од гореспомнатите суштински одредби (погледнете ја, меѓу другите 
пресуди, и пресудата во предметот Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the 
United Kingdom од 28 мај 1985 година, серија A бр. 94, став 71, и пресудата 
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во предметот Karlheinz Schmidt v. Germany од 18 јули 1994 година, серија A 
бр. 291-Б, став 22).

36. Од тие причини, судот мора да одлучи дали член 8 од Конвенцијата е 
применлив во случајов.

37. Во овој контекст ЕСЧП истакнува дека поимот семејство според оваа 
одредба не е ограничен само на брачни односи и истиот може да опфати и 
други de facto „семејни„ врски каде странките живеат заеднички вонбрачен 
живот. Дете родено од една таква врска е ipso jure дел од таа „семејна„ 
единица од моментот и со самиот факт на неговото раѓање. Со ова, помеѓу 
детето и неговите родители постои поврзаност која е еднаква на семеен 
живот (погледнете ја пресудата во предметот Keegan v. Ireland од 26 мај 
1994 година, серија A бр. 290, став 44). Постоењето или непостоењето 
на „семеен живот° според значењето на член 8 е во суштина прашање 
на факт кој зависи од реалното постоење во праксата на блиски лични 
врски, особено на докажлива заинтересираност и посветеност од страна 
на таткото за детето и пред и по раѓањето (меѓу другите, погледнете го и 
предметот, Lebbink v. the Netherlands, бр. 45582/99, став 36, ЕСЧП 2004-IV).

38. Судот понатаму наведува дека заемното уживање од страна на родител и 
дете во друштвото на другиот претставува основен елемент на семејниот 
живот, дури и ако врската помеѓу родителите се распаднала, а домашните 
мерки кои го попречуваат таквото уживање претставуваат попречување 
на остварувањето на правото заштитено со член 8 (погледнете ја, меѓу 
другите, пресудата во предметот Johansen v. Norway од 7 мај 1996 година, 
Извештаи за пресуди и одлуки 1996-III, стр. 1001-1002, став 52, и Elsholz v. 
Germany [ГС], бр. 25735/94, став 43, ЕСЧП 2000-VIII).

39. Судот забележува дека во конкретниов случај татковството на апликантот 
било воспоставено од самиот почеток и дека тој живеел заедно со мајката 
и детето до трииполгодишна возраст на детето. По разделбата на родите-
лите во 1998 година, детето продолжило да живее со апликантот уште две 
и нешто години. Почнувајќи од 2001 година детето живее со мајката, а за 
целото тоа време таткото го ужива правото на чести контакти со детето и 
ги задоволува неговите секојдневни потреби.

40. Од ова произлегува дека спорните мерки во конкретниов случај, имено 
одлуките со кои се одбива барањето на апликантот за заедничко старател-
ство, односно да го остварува заедничкото родителско право во однос на, 
inter alia, образованието и грижата за неговата ќерка и одредувањето каде 
таа треба да живее, претставувале попречување на правото на апликантот 
да му биде почитуван семејниот живот согласно со гаранцијата што ја дава 
член 8, став 1 од Конвенцијата.

41.  Врз основа на сето претходно наведено, судот смета дека фактите на овој 
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случај потпаѓаат под опсегот на член 8 од Конвенцијата и дека соодветно 
на тоа член 14 е применлив.

Б. Усогласеност

42. Судот нагласува дека во уживањето на правата и слободите загарантирани 
со Конвенцијата, член 14 нуди заштита од различен третман на лица 
во слични ситуации, без објективно и разумно оправдување на таквиот 
различен третман (погледнете го, меѓу другите, и предметот Hoffmann v. 
Austria , 23 јуни 1993 година, точка 31, серија A бр. 255-В).

43. Во овој контекст, судот забележал дека апликантот во својство на татко 
на вонбрачно дете прво се пожалил на различен тратман во споредба 
со мајката затоа, што немал можност да добие заедничко старателство 
без согласноста на мајката. Второ, тој се пожалил и на различен третман 
во споредба со оженетите или разведените татковци, кои можат да го 
задржат заедничкото старателство по развод или разделба со мајката.

44. Што се однесува до ситуацијата согласно со позитивното законодавство 
на татковците на децата родени во брак споредена со таа на татковците 
на вонбрачни деца, ЕСЧП забележува дека позитивните законски одредби 
содржат различни стандарди и водат кон различен третман на овие две 
категории родители. Првата категорија родители има законско право на 
заедничко старателство од самиот почеток па дури и по развод, кое право 
може да се ограничи или да се укине од страна на суд надлежен за семејни 
прашања само доколку тоа е неопходно за да се задоволи интересот на 
детето. Судот забележува дека, од друга страна, родителското право врз 
вонбрачно дете ѝ се доделува на мајката, освен во случај кога и двата 
родитела се согласни да достават барање за заедничко родителско право. 
И покрај тоа што соодветните одредби не ја исклучуваат категорично 
можноста таткото да добие заедничко старателство во иднина, членовите 
1666 и 1672 од Граѓанскиот законик предвидуваат дека судот надлежен за 
семејни прашања може да го пренесе правото на старателство на таткото 
само доколку добросостојбата на детето е загрозена поради занемарување 
од страна на мајката или ако еден родител го поднесе соодветното барање 
со согласност од другиот родител. Во отсуство на овие предуслови, односно 
доколку добросостојбата на детето не е загрозена и доколку мајката не 
се согласи на пренос на старателството, како што беше случај токму во 
овој предмет, германското законодавство не предвидува можност судска 
инстанција да испита дали доделувањето заедничко родителско право на 
двата родитела би било во интерес на детето.

45. Судот нагласува дека во случаи кои произлегуваат од индивидуални 
апликации не е негова задача да го испитува домашното законодавство 
во апстрактна смисла, туку тој мора да го испита начинот на кој тоа 
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законодавство било применето кон апликантот во посебните околности и 
дали примената на законодавството во овој случај довела до неоправдана 
разлика во третманот на апликантот (погледнете го предметот Sommer-
feld v. Germany [GC], бр. 31871/96, точка 86, ЕСЧП 2003-VIII).

46. Осврнувајќи се на околностите од овој случај, ЕСЧП забележува дека 
германските судови го одбиле барањето на апликантот за заедничко 
старателство врз неговата ќерка, затоа што согласно со член 1626a од 
Граѓанскиот законик - во отсуство на Изјава за заедничко старателство од 
страна на двата родитела – само мајката го има старателството врз дете-
то. Пристапот на германските судови во овој случај целосно го одразува 
законодавството за ова прашање. Следствено, со оглед дека според наци-
оналното законодавство не била можна алтернативна одлука, домашните 
судови не испитале дали доделувањето заедничко старателство би ја за-
грозило добросостојбата на детето во овој индивидуален случај или об-
ратно – дали доделувањето заедничко старателство би било во интерес 
на детето. Главната поента е дека заедничко старателство против волјата 
на мајката на вонбрачно дете се смета prima facie дека не е во интерес на 
детето.

47. И Окружниот суд на Келн и Апелациониот суд упатуваат на одлуката на 
Сојузниот уставен суд од 29 јануари 2003 година, во која Уставниот суд 
дава детално образложение во врска со конфликтот помеѓу член 1626a 
од Граѓанскиот законик и правата на татковците на вонбрачни деца да им 
биде почитуван семејниот живот. Сојузниот уставен суд се произнел дека 
добросостојбата на детето бара тоа да има некого уште од самото раѓање 
кој би дејствувал во негово име на правно обврзувачки начин. Со оглед 
на мошне тешките животни услови во кои се раѓаат овие деца, било гене-
рално оправдано да ѝ се даде ексклузивно старателство на мајката а не на 
таткото, кој во секој случај би можел да добие старателство преку Изјава 
за заедничко старателство.

48. Земајќи ги предвид гореспомнатите судски одлуки и законодавството, су-
дот наоѓа дека има доволна причина да се заклучи дека постои разлика 
во третманот што се однесува до доделувањето старателство на апликан-
тот во својство на татко на вонбрачно дете во споредба со мајката и со 
оженетите татковци. Владата во врска со ова изјавила дека ситуацијата 
на мајката и таа на таткото не би можеле да се сметаат за целосно спо-
редливи, затоа што за разлика од мајчинството, кое било воспоставено со 
раѓањето на детето, татковството не би можело да биде воспоставено од 
почетокот доколку таткото не бил во брак со мајката. Судот смета дека 
овие аргументи се релевантни при одредувањето дали разликата во трет-
манот била оправдана (погледнете го предметот Rasmussen v. Denmark, 
пресуда од 28 ноември 1984 година, точка 37, серија A бр. 87).
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49. Како што е добро утврдено во судската пракса на ЕСЧП, разликата во 
третманот е дискриминаторска согласно со член 14 ако за таа разлика 
не постои објективно и разумно оправдување, т.е. ако истата не дејствува 
во правец на остварување на некоја легитимна цел или ако не постои 
разумен сооднос на пропорционалност помеѓу употребените средства и 
целта која сакаме да се реализира (погледнете го предметот Inze v. Austria, 
28 октомври 1987 година, точка 41, серија A бр. 126, и Mazurek v. France , бр. 
34406/97, точка 48, ЕСЧП 2000-II).

50.  Земјите-страни во ЕКЧП уживаат слобода да проценат дали и до кој степен 
разликите во инаку слични ситуации оправдуваат различен третман 
(предметот Abdulaziz, Cabales and Balkandali , стр. 35-36, точка 72). Опсегот 
на слободата на процената ќе варира во зависност од околностите, 
предметната материја и историјатот (заднината) на случајот; во тој 
поглед, еден од релевантните фактори би можел да биде постоењето или 
непостоењето на заедничка основа помеѓу законите на земјите-страни 
во Конвенцијата (погледнете ја, меѓу другите, пресудата во предметот 
Petrovic v. Austria од 27 март 1998 година, точка 38, Извештаи за пресуди и 
одлуки 1998-II).

51. Како и да е, ЕСЧП веќе се има произнесено дека мошне цврсти и издржани 
причини треба да се изнесат за една разлика во третманот врз основа на 
пол или раѓање во или надвор од брак да биде оценета како компатибилна 
со Конвенцијата (предмет Karlheinz Schmidt v. Germany, cited above, and § 24; 
Mazurek v. France , точка 49). Истото важи и за разликата во третманот на 
татко на дете родено во врска каде странките живееле заедно во вонбрачна 
заедница, споредено со таткото на дете родено во врска базирана на 
брачна заедница (предмет see Sommerfeld v. Germany , точка 93).

52.  ЕСЧП забележува дека спорните одлуки на домашните судови биле 
засновани на член 1626a од Граѓанскиот законик, кој самиот има за цел 
заштита на интересите на вонбрачното дете преку одредување негов 
правен застапник и преку избегнување расправии помеѓу родителите за 
прашања поврзани со извршувањето на родителското старателство кои 
би биле на штета на детето. На овој начин, одлуките оделе во правец на 
исполнување на легитимна цел согласно со целите на член 14.

53. ЕСЧП истакнува дека тоа што им се дозволува на родителите на вонбрачно 
дете да се согласат за заедничко старателство претставува обид од страна 
на законодавецот да ги стави родителите на рамноправна основа како 
родители во брачна заедница кои се обврзале при стапувањето во брак да 
преземат одговорност еден за друг и за нивните деца.

54. ЕСЧП е свесен дека разлики постојат во соодветните амбиенти во кои 
се раѓаат децата на родители кои не се во брак, при што ситуациите 
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варираат од односи каде идентитетот на таткото не е утврден или каде 
тој не сака да преземе одговорност за детето до односи каде таткото 
целосно учествува во воспитувањето на детето и каде детето расте во 
опкружување кое практично не се разликува од опкружувањето засновано 
на  функционална брачна заедница на родителите.

55. ЕСЧП прифаќа дека со оглед на овие различни животни ситуации на 
вонбрачнитре деца и во отсуство на Изјава за заедничко старателство во 
конкретниов случај, заради заштита на интересите на детето оправдано 
било да се додели родителското право врз детето прво на мајката за да се 
обезбеди дека детето има некого уште од самото раѓање кој би можел да 
дејствува во нејзино име на законски обврзувачки начин.

56. Судот понатаму прифаќа дека може да постојат валидни причини за на 
еден вонбрачен татко да не му биде дозволено учество во извршувањето 
на родителското право, што би можело да се случи доколку одредени 
аргументи или недостиг на комуникација помеѓу родителите носат ризик 
од загрозување на добросостојбата на детето. Меѓутоа, со ништо не се сака 
да се имплицира дека една таква ситуација е општа карактеристика на 
односот помеѓу вонбрачните татковци и нивните деца. 

57. ЕСЧП истакнува дека гореспомнатите можни сценарија не важат за 
случајот на апликантот. Татковството на апликантот било утврдено од 
самиот почеток, тој живеел заедно со мајката и детето до трииполгодишна 
возраст на детето и уште 2 години по разделбата, што вкупно земено е 
повеќе од 5 години. Откако девојчето се преселило кај мајката, таткото 
и натаму остварувал чести контакти со неа и ги задоволувал нејзините 
секојдневни потреби. Сепак, апликантот бил исклучен од самиот почеток 
со силата на законот од можноста да побара надлежна судска инстанција 
да испита дали доделувањето заедничко родителско право би било во 
интерес на детето и од можноста евентуалното самоволно противење 
на мајката да се согласи на заедничко старателство да биде заменето со 
судска наредба.

58. ЕСЧП не е убеден од аргументот изнесен од Владата и содржан во 
образложението на Сојузниот уставен суд дека законодавецот би можел 
легитимно да претпостави дека, доколку родителите живееле заедно но 
мајката одбила да поднесат Изјава за заедничко старателство, дека случајот 
бил исклучок во кој мајката имала сериозни причини за одбивањето 
засновани на интересот на детето. Во овој контекст, ЕСЧП ги поздравува 
мерките на Владата во насока на извршување на задачата зададена 
од Сојузниот уставен суд будно да ги следи случувањата и да провери 
дали претпоставките со кои настапила при формирање на правилата се 
покажале како одржливи од аспект на реалноста. Сепак, ЕСЧП забележува 
дека овие истражувања сè уште немаат дадено јасни резултати и дека - 
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што се однесува до мотивите на мајката за несогласување со заедничкото 
родителско право – тие покажуваат дека спомнатите мотиви не секогаш 
се засновани на размислувања поврзани со интересот на детето.

59. Имајќи ги предвид горниве размислувања, ЕСЧП не може да се согласи со 
претпоставката дека заедничко старателство против волјата на мајката е 
нешто што prima facie не е во интерес на детето.

60. Освен што го зема предвид широкиот простор за слободна процена од 
страна на властите, особено кога одлучуваат за прашања поврзани со 
старателство (предмет Sommerfeld v. Germany, точка 63), ЕСЧП, исто така, 
ја зема предвид еволуцијата на состојбите во Европа во оваа сфера и сè 
поголемиот број родители кои не живеат во брачна заедница. Во тој 
поглед, ЕСЧП истакнува дека ЕКЧП е жив инструмент што мора да се 
толкува во светлината на условите што владеат во актуелниот момент 
(предмет Marckx v. Belgium од 13 јуни 1979, точка 41, серија A бр. 31, и John-
ston and Others v. Ireland, 18 декември 1986, точка 53, серија A бр. 112). Судот 
во овој контекст забележува дека и покрај тоа што не постои европски 
консензус околу тоа дали татковците на вонбрачни деца имаат право 
да бараат заедничко старателство дури и без согласноста на мајката, 
појдовна основа во најголем дел од земјите-членки на Советот на Европа е 
дека одлуките во врска со доделувањето старателство треба да се водени 
од интересот на детето и дека во случај на конфликт помеѓу родителите 
доделувањето старателство треба да подлежи на детално испитување од 
страна на националните судови.

61. ЕСЧП не е убеден од аргументот на Владата дека со оглед на околностите 
на овој случај, не би можело да биде исклучено дека наредба за заедничко 
старателство од страна на суд би предизвикала конфликти помеѓу 
родителите и на тој начин би била спротивна на интересот на детето. 
Иако, од една страна, е точно тоа дека судската постапка за доделување 
родителско право секогаш носи со себе потенцијал да вознемири мало 
дете, ЕСЧП забележува дека домашното законодавство предвидува 
целосно разгледување од страна на судска инстанција на доделувањето 
на родителското право и на решавањето конфликти помеѓу разделени 
родители во случаи во кои таткото еднаш го поседувал родителското 
право, било по основ на тоа дека родителите биле во брак во моментот 
на раѓање на детето, или стапиле во брак по раѓањето, или се одлучиле за 
заедничко родителско право. Во еден таков случај родителите задржуваат 
заедничко старателство освен ако судот, на барање на еден од родителите, 
му додели екслузивно старателство на тој родител во согласност со 
најдобриот интерес на детето според член 1671 од Граѓанскиот законик.

62.  ЕСЧП смета дека Владата не доставила доволно причини зошто оваа 
ситуација треба да предвиди помалку судска ревизија отколку ваквите 
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случаи генерално и зошто апликантот, кој е признат како татко и кој играл 
таква улога, треба да биде третиран различно од татко кој во почетокот 
поседувал родителско право и подоцна се разделил од мајката или се 
развел.

63. Со оглед на гореспомнатите размислувања, ЕСЧП заклучува дека во 
поглед на прашањето на дискриминација не постоел разумен однос 
на пропорционалност помеѓу генералното исклучување на судската 
ревизија на доделеното ексклузивно старателство на мајката, од една 
страна, и зацртаната цел, односно заштитата на најдобриот интерес на 
едно вонбрачно дете, од друга страна.

64.  Според ова, имало повреда на член 14 од Конвенцијата, во врска со член 
8 во овој  случај.

65. Во контекстот на овој заклучок, ЕСЧП не смета дека е неопходно да утврди 
дали имало и повреда одделно само на член 8 од Конвенцијата.

II   ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

66. Член 41 од Конвенцијата предвидува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на засегнатата висока договорна 
страна овозможува само делумно отстранување на последиците од таа 
повреда, Судот ќе ѝ обезбеди на оштетената страна, доколку е потребно, 
правична сатисфакција.°

А. Штета

67. Апликантот, потпирајќи  се на предметот Elsholz v. Germany [GC], бр. 
25735/94, ЕСЧП 2000-VIII, побарал сума од најмалку 15 000 евра за 
нематеријална штета во форма на доживеана тага и фрустрација поради 
тоа што не бил формално признат во неговата улога на татко и што не мо-
жел да дава активен придонес кон клучните одлуки во врска со животот 
на неговата ќерка.

68. Владата, оставајќи предметот да биде решаван од страна на ЕСЧП, ја оце-
нила сумата побарана од апликантот како превисока.

69.  ЕСЧП истакнува дека не може да шпекулира дали на апликантот би му 
било доделено родителско право доколку домашните судови ги анали-
зирале фактите на неговото барање во согласност со неговите права со-
гласно со Конвенцијата. Земајќи, исто така, предвид дека апликантот – за 
разлика од таткото во предметот Elsholz – остварувал редовни контакти 
со неговата ќерка за целото времетраење на постапката, ЕСЧП смета дека 
заклучокот оти имало повреда на неговите права според Конвенцијата 
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претставува доволна правична сатисфакција за нематеријалната штета 
претрпена од страна на апликантот.

Б. Трошоци 

70. Апликантот, исто така, побарал 3 696,55 евра за трошоците направени 
пред домашните судови и 3 311,59 евра за трошоците пред ЕСЧП.

71. Владата го оспорила барањето за надоместок на трошоците пред ЕСЧП.

72. Согласно со судската пракса на ЕСЧП, апликантот има право на 
рефундирање на трошоците само доколку се покаже дека тие биле 
навистина направени и биле неопходни и разумни од аспект на висината. 
Во овој случај, откако ги зеде предвид информациите што ги поседуваше 
и гореспомнатите критериуми, ЕСЧП смета дека бараната сума треба да се 
додели во целост.

В.  Затезна  камата 

73. ЕСЧП смета за соодветно казнената камата да се заснова на маргиналната 
активна камата на Европската централна банка, на која треба да се 
додадат 3 проценти.

ОД ТИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.  Одлучи со 6 гласови наспроти 1 дека имало повреда на член 14 од 
Конвенцијата во врска со член 8.

2.  Одлучи едногласно дека нема потреба да се анализираат одделно жалбените 
наводи во врска со член 8 од Конвенцијата.

3.  Одлучи едногласно дека заклучокот за направена повреда на правата е 
сам по себе доволна правична сатисфакција за нематеријалната штета 
претрпена од апликантот.

4.  Одлучи едногласно

(а) дека тужената држава треба да му плати на апликантот, во рок од 3 месеци 
од денот на правосилноста на пресудата согласно со член 44, став 2 од 
Конвенцијата, 7 008,14 евра (седум илјади и осум евра и четиринаесет 
центи), плус евентуален данок или давачка што би морал да го плати 
апликантот, на име трошоци;

(б) дека од истекот на гореспомнатите 3 месеци па сè до конечната исплата 
ќе се плаќа прост интерес на гореспомнатата сума по стапка еднаква на 
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маргиналната активна камата на Европската централна банка за време на 
казнениот период плус 3 процентни поени.

5.  Го отфрли едногласно остатокот од барањето на апликантот за правична 
сатисфакција.

 Изготвено на англиски јазик, со писмено известување на 3 декември 2009 
година, согласно со член 77, ставови 2 и 3 од Деловникот на ЕСЧП.

 
  Stephen Phillips                                                                          Peer Lorenzen
заменик-секретар                                                                      претседател
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19. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

HUTTEN-CZAPSKA ПРОТИВ ПОЛСКА

(Апликација број 35014/97)

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР , 19 јуни 2006 година 

Во случајот Hutten-Czapska против Полска,

Европскиот суд за човекови права заседавајќи како Голем совет составен од: 

  г.Luzius Wildhaber, претседател,
 г.Christos Rozakis,
 г.Jean-Paul Costa,
 г.Boštjan M. Zupančič,
 г.Giovanni Bonello, 
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г.Peer Lorenzen,
 г.Kristaq Traja,
 г-ѓа Snejana Botoucharova,
 г. Mindia Ugrekhelidze,
 г.Vladimiro Zagrebelsky,
 г.Khanlar Hajiyev,
 г.Egbert Myjer,
 г.Sverre Erik Jebens,
 г.Davíd Thór Björgvinsson,
 г-ѓа Ineta Ziemele, судии,
 г-ѓа Anna Wyrozumska, ад хок судија,и 

  г.Lawrence Early, секретар на одделот.

 Откако заседаваа на затворени сесии, кои се одржале на 11 јануари и на 
13 мај 2006 година, ја донеле следнава пресуда, усвоена на последниот 
наведен датум: 
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ПОСТАПКА

1.  Случајот бил инициран со апликацијата (број 35014/97) против Република 
Полска; апликацијата била поднесена до Европската комисија за човекови 
права („Комисијата“) според поранешниот член 25 од Конвенцијата за за-
штита на човековите права и фундаментални слободи („Конвенцијата“) од 
страна на државјанката на Република Франција, г-ѓа Maria Hutten-Czapska 
(„апликантката“) на 6 декември 1994 година. 

2.  Апликантката била застапувана од страна на г. B. Sochański, адвокат 
од Szczecin. Владата на Република Полска („Владата“) била застапува-
на од страна на нејзиниот Агент  г. J. Wołąsiewicz, од Министерството за 
надворешни работи. 

3.  Апликантката навела оообено дека ситуацијата настанала како резултат 
на примената на законите кои им наметнувале ограничувања на сопстве-
ниците на имот во однос на зголемувањето на кириите и во поглед на 
прекинувањето на договорите за закуп и дека тоа довело до повреда на 
член 1 од Протоколот број 1. 

4.  Апликацијата била пратена до Судот на 1 ноември 1998 година, кога Про-
токолот број 11 од Конвенцијата влезе во сила (член 5 § 2 од Протоколот 
број 11).

5. Апликацијата му била доделена на Четвртиот оддел на Судот  (правило 52 
§ 1 од Правилата на Судот). 

 На 16 септември 2003 година, како резултат на расправата што била по-
светена на допуштеноста и на карактеристиките на апликацијата, таа 
била прогласена за делумно допуштена од страна на Советот на тој Од-
дел, кој бил составен од: г. Nicolas Bratza, претседател, г. Matti Pellonpää, 
г-ѓа Viera Strážnická, назначена да ја претставува Република Полска, г. Josep 
Casadevall, г. Rait Maruste, г. Stanislav Pavlovschi, г. Javier Borrego Borrego, су-
дии, и г. Michael O’Boyle, секретар на Одделот.

6.  Во пресудата од 22 февруари 2005 година („пресуда на Советот“) Судот 
утврдил дека имало повреда на член 1 од Протоколот 1. Понатаму Судот 
тврдел дека горенаведената повреда потекнувала од системскиот проблем 
што бил поврзан со погрешното функционирање на домашното законо-
давство кое наметнало и продолжило да наметнува ограничувања врз ин-
дивидуалните сопственици на имот во поглед на зголемувањето на наем-
нините за нивните живеалишта, правејќи го невозможно добивањето на 
разумни кирии кои би биле сразмерни со општите трошоци за одржување 
на имотите. 

Во тој поглед, Судот наредил дека со цел да се стави крај на систематската по-
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вреда која била идентификувана со овој случај, одговорната држава треба 
со помош на соодветни законски и други мерки да обезбеди разумно ниво 
на кирија за апликантката и за другите лица кои се во слична позиција, 
или да им обезбеди механизам во поглед на нивното право на сопственост 
со кој ќе ги ублажи горенаведените последици што биле предизвикани од 
контролата од страна на државата во однос на зголемувањето на кириите.   

 Што се однесува на доделувањето на каков било материјален или 
нематеријален надоместок на апликантката како резултат на утврдената 
повреда, Судот изјавил дека во врска со прашањето во однос на примената 
на член 41 од Конвенцијата, сè уште не е подготвен да донесе одлука и го 
резервирал ова прашање, поканувајќи ги Владата и апликантката, во рок 
од шест месеци од датумот кога пресудата ќе стане конечна во согласност 
со член 44 § 2 од Конвенцијата, да ги поднесат нивните писмени забелеш-
ки посебно за ова прашање и да го информираат Судот доколку постигнат 
каков било договор.

 Уште подетално, што се однесува до член 41, Судот сметал дека прашањето 
треба да биде решено не само во поглед на каков било договор кој можеби 
би бил постигнат помеѓу страните, туку и во поглед на индивидуални или 
општи / генерални мерки што можеби би биле преземени од страна на 
Владата при извршувањето на пресудата. Во исчекување на претстојната 
имплементација на  релевантните општи мерки, Судот го одложил 
разгледувањето на  апликациите што произлегуваат од истата општа при-
чина (видете го став 196 од пресудата на Советот).   

7.  На 20 мај 2005 година Владата побарала, во согласност со член 43 од 
Конвенцијата и со правилото 73, случајот да биде препратен до Големиот 
совет. Одборот на Големиот совет го прифатил ова барање на 6 јули 2005 
година.  

8.  Составот на Големиот совет бил одреден во согласност со одредбите од 
членовите 27 §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правилото 24. Г-ѓа Viera Strážnická, 
судијка назначена да ја претставува Република Полска, се повлекла од ра-
ботата на Големиот совет (правило 28). Поради ова, Владата ја наименува-
ла г-ѓа Anna Wyrozumska за ад хок судијка (член 27 § 2 од Конвенцијата и 
правило 29 § 1).

 9.  И апликантката и Владата поднеле забелешки во однос на карактеристи-
ките на случајот. Следствено, секоја од страните одговорила во писмена 
форма на забелешките на спротивната страна.

 10.  Јавната расправа се одржала во Зградата на човековите права во Страз-
бур на 11 јануари 2006 година (правило 59 § 3).
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Таму, пред Судот се појавиле: 

(а)  за Владата 
г. P. S  адвокат, 
г. J. W  овластен претставник, 
г. Z. Ż , 
г. J. B ,
г. S. J ,
г-ѓа A. M , советници;

(б)  за апликантката 
г. B. S  адвокат, 
г. P. P , советник.

Судот ги слушнал обраќањата на г. Сохањски, на г. Волонсјевич и на г. Стичењ.

ФАКТИ 

I ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 

11.  Апликантката, која е француска државјанка а има полско потекло, е родена 
во 1931 година. Долго време живеела во Andrésy, во Франција. Сега живее 
во Познањ (Poznań) во Полска. Таа поседува куќа и земја во Гдиња (Gdynia) 
во Полска. Имотот претходно им припаѓал на нејзините родители.  

A. Општа ситуација 

12. Полското законодавство кое се однесува на контролата на издавањето 
под наем претставува резултат на многу историски и современи фактори. 
Нацрт-закони со кои се ограничувале правата на сопствениците на имот 
и се регулирало зголемувањето на наемнините се применувале уште пред 
почетокот на Втората светска војна. Описот на општата ситуација даден 
во продолжение се темели на наодите на Уставниот суд на Република 
Полска (Trybunał Konstytucyjny), кој на 12 јануари 2000 година, во една 
од своите пресуди која се однесувала на уставноста на одредени аспекти 
од  законодавството кое ги контролира наемнините, дава темелен 
осврт на историското минато на ова законодавство и на факторите 
што придонесуваат за зачувување на ограничувањата коишто, гледано 
наназад, датираат од раните фази на комунистичкиот режим во Полска. 

13. Планот за контрола на наемнините претставува последица од 
воведувањето на таканареченото „Државно управување со прашања 
поврзани со домувањето“ (publiczna gospodarka lokalami) од страна на 
поранешните комунистички власти (видете ги ставовите 67-70, подолу). 
Ова било придружено со одредби кои драстично ја ограничувале сумата 
на кирија која можела да се наплати. Применливите одредби потекнуваат 
од особено строгата распределба на ресурсите за домување / станбените 
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ресурси која била карактеристична за првите триесет години од 
комунистичкиот режим во Полска. 

14. По завршувањето на комунистичкото владеење во 1989 година, 
нема значајна промена на околностите. Навистина, на почетокот на 
деведесеттите години ситуацијата со домувањето во Полска била 
исклучително тешка, што се докажувало со недостигот на живеалишта, од 
една страна, и со високите цени на становите, од друга страна. Државата 
ја контролирала наемнината, нешто што, исто така, се однесувало и на 
зградите кои биле во приватна сопственост. Кириите покривале само 30% 
од вистинските трошоци за одржување на зградите.     

 Во 1994 година, овие социјални и економски фактори го поттикнале 
законодавството не само да ги зачува елементите од таканаречениот   
„посебен план за закуп“ (видете го став 69, подолу) во однос на живеалишта 
во државна сопственост туку, исто така, да продолжи со примената на 
овој план и во однос на згради и на живеалишта во приватна сопственост, 
привремено за период од десет години, период кој истекувал на 31 
декември 2004 година. Накратко, системот претставувал комбинација 
од ограничувања на висината на киријата што можела да се наплати, 
ограничувања на можноста за раскинување на договорите за закуп, 
дури и во однос на оние станари кои не се придржувале кон условите на 
договорот.   

    15.  Материјалите собрани од страна на Уставниот суд во 2000 година 
вклучувале и извештај подготвен од Канцеларијата за домување и 
градски развој. Според овој извештај, во 1998 година, по изминати четири 
години од примената на Планот за контрола на наемнините од 1994 
година, просечната кирија која била одредена со овој план, покривала 
само 60% од трошоците за одржување на станбените згради. Останатиот 
дел бил надоместен од страна на сопствениците на имотот. Се сметало 
дека опсегот на овој проблем е многу голем затоа што во тоа време 2 960 
000 живеалишта (25,5% од целокупните станбени ресурси / ресурси за 
домување) биле опфатени од Планот за контрола на наемнините. Овој 
број опфаќал приближно 600 000 станови лоцирани во згради кои биле во 
приватна сопственост. Вкупниот број на станови во Полска бил проценет 
на околу 11 600 000. Бројката на станови лоцирани во згради во приватна 
сопственост, кои биле опфатени со Планот за контрола на кириите, 
изнесувала 5,2% од целокупните станбени ресурси / ресурси за домување 
на државата.     

Во извештајот, меѓу другото, било наведено дека: 

 „Пред... [1994 година], законската кирија одредена од страна на Кабинетот 
покривала околу 30% од тековните трошоци за одржување. Во денешно 
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време, по изминати четири години од спроведувањето на Планот за кон-
трола на кириите од 1994 година, општините ги поставуваат нивоата така 
што кириите покриваат просечно 60% од трошоците за одржување. 

...

 Кога станува збор за згради што се во сопственост на општините, кусокот 
се надоместува од страна на општините, кои честопати, за оваа намена 
го користат профитот кој потекнува од издавањето на комерцијалните 
објекти.

 Што се однесува до зградите што се во приватна сопственост каде што 
станарите плаќаат контролирана кирија, кусокот се надоместува од стра-
на на сопствениците на зградите“. 

16.  Во 2003-2004 година, во текот на подготовките на предлог-законот за 
измена на законодавството во врска со контролата на кириите (видете ги 
подолу ставовите од 114, па натаму), Владата собрала значителен број на 
податоци што ја опишувале тогашната општа состојба со домувањето во 
Полска. 

 Ситуацијата се карактеризирала со сериозен недостиг на станбени живе-
алишта. Според пописот на население и домови / живеалишта од 2002 го-
дина, дефицитот, дефиниран како разликата меѓу бројот на домаќинства 
и бројот на станови, изнесувал 1 500 000 станови. Особено бил изразен 
недостигот на станови за издавање.

  17. Податоците собрани од страна на Државниот завод за во поглед на сев-
купната финансиска состојба на домаќинствата покажале дека во пери-
одот од 1998 до 2003 година, трошоците на домаќинствата за плаќање 
на закупнината и на сметките за струја достигнувале до 14,5%-15,4% од 
вкупните трошоци (18,6%-19% во домаќинствата на пензионери). Во те-
кот на овој ист временски период, меѓу 7% и 10% од полските домаќинства 
имале неплатени долгови за закупнина (1998 година, 7,5%; 1999 година, 
7%; 2000 година, 7%; 2002, година 10%; 2003 година, 9%).

 Во 2000 година, околу 54 % од населението живеело под прагот на 
сиромаштија, при што 8% било под апсолутниот праг на сиромаштија. 
Во 2002 година, околу 58 % од населението живеело под прагот на 
сиромаштија, од кои 11% било под апсолутниот праг на сиромаштија.

18.  Различни извештаи добиени од страна на Канцеларијата за домување и 
градски развој потврдувале дека одредбите кои се однесувале на заштита 
на станарите и кои биле применливи до 31 декември 2004 година 
(видете ги ставовите 85-89, подолу), ја ограничувале достапноста на 
станови за издавање. Според властите, воведувањето на таканареченото 
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„комерцијално изнајмување“ (najem komercyjny) – со други зборови, пазар-
но ориентирано изнајмување - преку подигнување на ограничувањата 
за зголемување на кириите за зградите што биле во приватна сопстве-
ност и со ослободување на приватните сопственици од нивната обврска 
да им обезбедат на сиромашните станари алтернативно сместување по 
завршувањето на нивниот наем, би требало да ги охрабри приватните ин-
веститори да градат станбени згради наменети исклучиво за издавање.  

19.  Владата давала различни бројки во однос на бројот на лица кои биле 
потенцијално засегнати од Планот за контрола на наемнините. Претстав-
ниците на Владата навеле дека според информациите доставени од стра-
на на Канцеларијата за домување и градски развој, овие законски прописи 
имале влијание врз приближно 100 000 сопственици и 600 000 станари, 
додека други извори цитирани од Владата оперирале со бројка од при-
ближно 100 000 сопственици и 900 000 станари. 

Б.  Фактите на случајот до донесувањето на одлуката на Советот 

1. Настани пред 10 октомври 1994 година  

20.  Куќата на апликантката била изградена во 1936 година како куќа наме-
нета за живеење на едно семејство. Првобитно се состоела од стан на две 
нивоа, подрум и таван.  

21. За време на Втората светска војна куќата била окупирана од страна на 
офицери на германската армија. Во мај 1945 година била преземена од 
страна на Црвената армија, која на одредено време сместила во неа некол-
ку нејзини офицери.   

22.  На 19 мај 1945 година  директорот на одделот за домување при Советот 
на градот Гдиња издал решение со кое првото ниво му било доделено на 
извесен A.З.

23. Во јуни 1945 година  Градскиот суд  во Гдиња, наредил куќата да им 
биде вратена на родителите на апликантката. Тие почнале со нејзино 
реновирање, но по кратко време им било наредено да ја напуштат. Лицето 
А.З. се вселило во куќата во октомври 1945 година. 

24.  На 13 февруари 1946 година влегол во сила Декретот од 21 декември 
1945 кој се однесувал на Државното управување со домувањето и на 
контролата врз издавањето. Според одредбите од овој Декрет, куќата ста-
нала предмет на таканареченото „Државно управување со прашања од об-
ласта на домувањето“ (видете го став 11, погоре).

25.  Во 1948 година  на јавно наддавање властите безуспешно се обиделе да 
му ја продадат куќата на A.З., кој во тоа време бил вработен во Советот 
на градот Гдиња, тело на власта што било одговорно за Државното 
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управување со прашања од областа на домувањето во тој временски 
период. Речиси во истиот временски период родителите на апликантката, 
исто така, безуспешно се обидувале да си го повратат својот имот. 

26.  На 1 август 1974 година влегол во сила Актот за домување од 1974 година. 
Овој Акт го заменува Државното управување со прашања од областа на 
домувањето со таканаречениот „посебен план за домување“ (видете ги 
ставовите 14, погоре, и 69, подолу).   

27.  На непознат датум во 1975 година, извесен В.П., кој во тоа време бил на 
чело на одделот за домување при Советот на градот Гдиња, се обидел да ја 
купи куќата од братот на апликантката. 

28. На 8 јули 1975 година  градоначалникот на Гдиња издава решение со 
кое му дозволува на В.П. да го замени станот во кој живее под кирија во 
друга зграда, за првото ниво од куќата на апликантката во согласност со 
посебниот план за домување. Решението, во името на градоначалникот 
на Гдиња, било потпишано од страна на државен службеник кој му бил 
подреден на В.П. На 28 јануари 1976 година Советот на градот Гдиња 
издал решение со кое потврдил дека во согласност со одредбите од 
посебниот план за домување, станот му се издава на В.П. на неодредено 
време. Подоцна, во деведесеттите години од минатиот век, апликантката 
се обидела да издејствува ова решение да биде укинато и прогласено за 
неважечко, но успеала само да добие одлука во која било наведено дека 
тоа решение било издадено спротивно на законот (видете ги ставовите 
44-49, подолу).       

29. На 24 октомври 1975 година  шефот на канцеларијата за локално 
управување и животна средина при Советот на градот Гдиња наредил 
куќата да стане предмет на управување од страна на државата.Оваа одлука 
влегла во сила на 2 јануари 1976 година.   

30.  На 3 август 1988 година  Окружниот суд на Гдиња, расправајќи во врска 
со едно барање поднесено од страна на роднини на A.З., донел пресуда, во 
која било наведено дека по смртта на A.З., неговата ќерка (Ј.П.) и неговиот 
зет (М.П.) го наследуваат правото за изнајмување на станот на првото 
ниво од куќата на апликантката. 

31.  На 18 септември 1990 година  Окружниот суд на Гдиња донел одлука дека 
апликантката го наследува имотот од нејзините родители. На 25 октом-
ври 1990 година, Окружниот суд на Гдиња го впишал нејзиното име во со-
одветниот имотен регистар.  

32. На 26 октомври 1990 година  градоначалникот на Гдиња донел одлука 
со која управувањето со куќата го вратил во рацете на апликантката. На 
31 јули 1991 година, преку нејзините овластени претставници, таа го пре-
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зела управувањето со куќата од Градскиот совет на Гдиња. Набрзо по ова, 
започнала да ја реновира куќата. 

33.  На непознат датум во деведесеттите години од минатиот век, апликант-
ката ја основала приватната фондација „Патека на килибарот“. Од 1991 го-
дина, се обидува да ја направи куќата седиште на фондацијата. 

2. Настани по 10 октомври 1994 година  

34.  Откако го презела управувањето со куќата, апликантката повела неколку 
различни постапки – граѓански и управни – со цел да ги поништи претход-
ните административни одлуки и да ја врати сопственоста врз становите 
во нејзината куќа. 

 (а)  Постапки пред граѓанските судови 

(i)  Постапки за иселување 

35.  На 16 јуни 1992 година апликантката побарала од Окружниот суд во 
Гдиња да нареди иселување на нејзините станари. Во април 1993 година, 
со барање поднесено од страна на обвинетите, постапката била одложена. 
На 26 април 1996 година Судот го отфрлил барањето поднесено од страна 
на апликантката.   

(ii)  Постапки кои се однесувале на преселување на станарите и на от-
штета  

36. Во април 1995 година апликантката побарала од Регионалниот суд  во 
Гдањск, да му нареди на градскиот совет на Гдиња да ги пресели стана-
рите кои живееле во нејзината куќа во живеалишта во сопственост на 
општината. Таа, исто така, побарала од Судот да ѝ додели отштета inter 
alia поради фактот дека властите ги лишиле нејзините родители и неа од 
каква било можност за живеење во нивната сопствена куќа. Барањето за 
отштета се однесувало за настанатите штети на имотот, за неоправданата 
и неоснована промена на користењето на објектот и за претрпеното мен-
тално страдање. На 5 јули 1995 година, Регионалниот суд пресудил дека 
според Актот за изнајмување на живеалишта и додатоци за домување од 2 
јули 1994 година, („Актот од 1994 година“)  обвинетите власти немале ни-
каква обврска да ги преселат станарите во живеалиште во сопственост на 
општината. Судот ги одбил другите барања. Апликантката поднела жалба.        

37.  На 17 јануари 1997 година Апелациониот суд во Гдањск ја разгледал и ја 
отфрлил нејзината жалба. Судот навел дека ниту една одредба од Актот 
од 1994 година не ги обврзувала општинските власти да ги преселат 
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станарите од куќата на апликантката или, пак, на нејзино барање да им 
обезбедат на станарите алтернативно сместување. Битните одредби од 
Актот од 1994 година, имено делот 56(4) и (7) (видете го став 77, подолу) 
пропишува дека станарот мора да го испразни живеалиштето само 
доколку сопственикот му понуди друг стан во негова сопственост или 
доколку општината се согласи да му обезбеди на станарот алтернативно 
сместување кое е во нејзина сопственост или е управувано од нејзина 
страна. Во однос на барањата на апликантката за отштета за претрпена 
финансиска загуба како резултат на административните одлуки, 
Апелациониот суд посочил дека за ваков вид на побарувања, може да 
одлучува суд кој е воспоставен со закон, само доколку прво, апликантката 
побарала отштета од административните власти и само во случаи кога 
исходот од соодветната управна постапка бил неповолен за неа. Ја насочил 
апликантката кон Законот за управна постапка, кој ги пропишувал 
правилата што ја регулираат одговорноста на јавните власти во случаите 
на донесување на погрешни одлуки. 

Во однос на барањето за отштета за нанесените штети на куќата и во однос 
на промената на нејзиното користење, Апелациониот суд сметал дека 
обвинетите власти не може да бидат одговорни за последиците настанати 
од закони кои претходно биле во сила. Посебно, тие не можеле да бидат 
одговорни за спроведувањето на повоеното законодавство со кое биле 
воведени рестриктивни правила во однос на издавањето на живеалишта 
кои биле лоцирани во куќи во приватна сопственост и не можеле да бидат 
одговорни во однос на Државното управување со прашањата од областа на 
домувањето. Ниту, пак, биле одговорни за имплементацијата на посебниот 
план за изнајмување воспоставен со Актот за домување од 1974 година и 
за имплементацијата на Актот од 1994 година, кој во себе содржел слични 
правила за заштита на станарите чие право да изнајмуваат станови во 
згради во приватна сопственост им било дадено со административни 
/ управни одлуки (видете ги ставовите 71-72, подолу). На крајот, Судот 
забележал дека обвинетиот не може да биде одговорен за какви било 
штети во домот на апликантката направени од страна на станарите.  

   38. Последователно, апликантката поднела касациона жалба до Врховниот 
суд.. На 13 ноември 1997 година, Врховниот суд ја отфрлил жалбата на 
процедурална основа. Судот тврдел дека апликантката не ги почитувала 
формалните барања, особено тоа дека апликантката не ги потенцирала 
грешките направени од страна на пониските судови во однос на 
граѓанското право.    
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 (б)  Управни постапки 

(i)  Постапки кои се однесуваат на укинувањето на одлуката од 19 мај 
1945 година 

39.  Во октомври 1995 година  апликантката побарала од Одборот за жалби на 
локалната самоуправа на Гдањск да ја укине и да ја прогласи за неважечка 
одлуката донесена од страна на шефот на одделот за домување при 
Градскиот совет на Гдиња на 19 мај 1945 година. По сила на оваа одлука, 
станот на првото ниво во куќата му бил доделен на A.З. Исто така, оваа 
одлука послужила како основа за доделување на правото за изнајмување 
на станот лоциран во куќата на апликантката на наследниците на A.З. 
(видете ги ставовите 22-23 и 30, погоре). 

40.  На 26 јуни 1997 година  Одборот го одбил барањето на апликантката. 
Одборот навел дека оспорената одлука била донесена во согласност со 
Декретот за комисии за домување издаден од страна на Полскиот коми-
тет за национално ослободување на 7 септември 1944 година , одредба со 
која во тоа време се уредувале сите прашања од областа на домувањето. 
Одборот утврдил дека одлуката не била донесена од страна на соодветна 
јавна власт и како последица на тоа, таа не била законска. Но, сепак, Од-
борот не можел да ја укине одлуката и да ја прогласи за неважечка затоа 
што според член 156 § 2 од Законот за управна постапка, ако се изминати 
повеќе од 10 години од датумот кога незаконската одлука била донесена, 
Одборот може само да прогласи дека „одлуката била донесена спротивно 
на законот“ .

41.  Апликантката поднела жалба до Врховниот управен суд. На 15 јануари 
1998 година  Судот ја отфрлил нејзината жалба затоа што таа не го 
искористила задолжителниот правен лек, т.е. не поднела до Одборот 
барање за преразгледување на прашањето .

42.  Апликантката подоцна поднела такво барање. На 23 јуни 1998 година  Од-
борот ја потврдил сопствената одлука донесена на 26 јуни 1997 година. 
Апликантката поднела жалба до Врховниот управен суд. Регионалниот 
обвинител за Гдањск се приклучил кон постапката и поднесол жалба во 
име на апликантката.  

43.  На 8 јуни 1999 година  Врховниот управен суд ги отфрлил обете жалби. Тој 
потврдил дека оспорената одлука била незаконска. Судот додал дека има-
ло повеќе процедурални недостатоци (на пример, родителите на апли-
кантката никогаш не биле известени за постапката и никогаш немале 
каква било можност да ја оспорат одлуката; освен тоа, не била дадена как-
ва било законска основа за тоа). Меѓутоа, во согласност со член 156 § 2 од 
Законот за управна постапка, Судот не можел да ја поништи одлуката, но 
можел само да објави дека таа не била донесена во согласност со Законот. 
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Накратко, Судот посочил дека горенаведените процедурални недостато-
ци можат да бидат исправени преку повторно отворање на постапката. 

 (ii)  Постапки кои се однесуваат на укинувањето на одлуката од 8 јули 
1975 година

44.  Во 1992 година, апликантката побарала од Одборот за жалби на локалната 
самоуправа на Гдањск да ја укине и да ја прогласи за неважечка одлуката 
донесена од страна на градоначалникот на Гдиња на 8 јули 1975 година. 
По сила на оваа одлука, на В.П. му било дадено правото да го изнајмува 
станот на долното ниво (долниот кат) од куќата на апликантката (видете 
го став 28, погоре). 

45. На 27 јануари 1994 година, Одборот го одбил нејзиното барање. Апли-
кантката поднела жалба до Врховниот управен суд. 

46. На 14 јуни 1995 година  Судот ја отфрлил нејзината жалба. Судот утврдил 
дека становите во куќата на апликантката се изнајмувале според посеб-
ниот план за изнајмување воведен со Актот за домување од 1974 година 
и дека согласно на тоа, градоначалникот имал овластување да донесе так-
ва одлука. Понатаму, Судот посочил и дека покрај направените грешки во 
процедурата од страна на градоначалникот на Гдиња (кои би можеле да 
бидат исправени преку повторно отворање на постапката), одлуката има-
ла законска основа и затоа судот не можел да ја укине и да ја прогласи за 
неважечка. 

47.  На 17 септември 1994 година  апликантката побарала од градоначал-
никот на Гдиња повторно отворање на релевантните постапки, како и 
прогласување на оспорената одлука за неважечка и незаконска. Градона-
чалникот го одбил нејзиното барање со образложение дека тоа било под-
несено надвор од пропишаните временски рокови. 

48. На 29 декември 1995 година  Одборот за жалби на локалната самоуправа 
на Гдањск, на своја сопствена инцијатива, повторно ја отворил постапката. 
Одборот утврдил дека оспорената одлука била донесена во името на 
градоначалникот на Гдиња од страна на државен службеник кој му бил 
подреден на В.П., и дека овој факт самиот по себе претставува доволен 
основ за повторно отворање на постапката согласно со член 145 § 1 (3) од 
Законот за управна постапка. Овој факт, исто така, ја направил донесената 
одлука незаконска. Меѓутоа, бидејќи изминале повеќе од пет години од 
денот на донесување на одлуката, Одборот не можел да ја поништи. Можел 
само да прогласи дека таа била донесена во спротивност со законот, во 
согласност со член 146 § 1 од Законот за управна постапка.   

49.  Апликантката поднела жалба до Врховниот управен суд, тврдејќи дека 
одлуката никогаш не им била доставена на сопствениците на куќата и 
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дека треба да биде укината и прогласена за неважечка. На 28 ноември 
1996 година, нејзината жалба била отфрлена.  

 (iii)  Постапки кои се однесуваат на укинувањето на одлуката од 24 
октомври 1975 година

50.  На 4 октомври 1994 година  апликантката побарала од Градското собрание 
на Гдиња повторно да ја отвори управната постапка која била прекината на 
24 октомври 1975 година со одлука на шефот на канцеларијата за локално 
управување и животна средина при Советот на градот Гдиња. По сила на 
оваа одлука, куќата на апликантката станала предмет на управување од 
страна на државата (видете го став 29, погоре). Таа понатаму побарала 
оваа одлука да била укината и прогласена за неважечка затоа што според 
неа, на одлуката ѝ  недостасувала законска основа; особено затоа што 
куќата погрешно била класифицирана како „куќа со неколку одделни 
станови“ (dom wielorodzinny), а всушност, во реалноста, куќата во тоа време 
и отсекогаш била едно, семејна куќа / наменета само за едно семејство 
и како таква, таа не требало да потпадне под државно управување. 
Апликантката додала дека одлуката била донесена во полза на В.П. за да 
му се овозможат корист и добивка, имајќи предвид дека тој, во тоа време, 
бил на чело на одделот за домување при Градскиот совет  на Гдиња. Според 
неа, оваа одлука била донесена за да се озакони претходната – исто така, 
незаконска - одлука од 8 јули 1975 година со која В.П. стекнал право да го 
изнајмува станот (првото ниво) во нејзината куќа.  

51.  На 7 декември 1994 година  градоначалникот на Гдиња го одбил нејзиното 
барање со образложение дека таа го поднела надвор од пропишаните 
временски рокови. На 12 јуни 1995 година, Одборот за жалби на локалната 
самоуправа на Гдањск ја потврдил одлуката на градоначалникот. Подоцна 
апликантката поднела жалба до Врховниот управен суд. На 14 ноември 
1996 година, Судот ги поништил обете одлуки затоа што градоначалникот 
на Гдиња не бил компетентен да одучува за такво барање.  

52. На 27 февруари 1997 година  Одборот за жалби на локалната самоупра-
ва на Гдањск повторно ја отворил постапката која била прекината со од-
луката од 24 октомври 1975 година. На 28 април 1997 година, Одборот 
објавил дека одлуката била донесена спротивно од законот затоа што соп-
ствениците на куќата не биле известени за постапката. Одборот утврдил 
дека Градскиот совет на Гдиња не  посветил соодветно внимание, посебно 
потенцирајќи го фактот дека Советот не ни се потрудил да утврди кои се 
вистинските наследници на сопствениците на куќата, додека во конкрет-
ниот временски период апликантката и нејзиниот брат редовно му ги 
плаќале даноците на имот на Градскиот совет. Во согласност со член 146 
§ 1 од Законот за управна постапка, Одборот одбил да ја поништи одлу-
ката затоа што поминале повеќе од пет години од датумот на нејзиното 
донесување. 
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53.  На неутврден датум во 2002 година  апликантката побарала од гуверне-
рот на Померанија да ја прогласи одлуката од 24 октомври 1975 година 
за неважечка и да ја поништи. Барањето било препратено до Одборот за 
жалби на локалната самоуправа на Гдањск, тело овластено да постапува 
во врска со вакви прашања. Одборот го отфрлил ваквото барање на 13 мај 
2002 година со образложение дека прашањето било res judicata.

3.  Ситуацијата со станарите во куќата на апликантката 

(a)  Големина / површина на становите 

54.  Страните доставиле различни информации во однос на вистинската 
корисна површина на становите во куќата на апликантката, фактор кој е 
битен за одредување на висината на киријата. 

(i)  Владата 

55. Владата поднела податоци дека употребливата површина на куќата на 
апликантката била 196 квадратни метри. Претставниците на Владата 
поднеле записник за направен попис од 1 август 1991 година - пописот 
бил направен заради префрлање на управувањето / владеењето со куќата 
од Градскиот совет на Гдиња, на апликантката (видете го став 32, погоре). 
Употребливата површина на куќата била проценета на 196 квадратни ме-
три, немало податоци во однос на површината на просторот за живеење. 
Имало 4 станови и немало комерцијални простории. Вкупниот број на 
простории погодни за живеење во четирите станови бил дванаесет. Повр-
шината на тие станови била проценета на 148 квадратни метри. Вкупната 
површина во куќата била проценета на 255 квадратни метри.  

(ii)  Апликантката 

56.  Апликантката тврдела дека вкупната површина на куќата која била 
користена од страна на станарите и за која тие плаќале кирија, изнесувала 
250 квадратни метри. Во врска со ова, таа доставила изјава од 28 мај 2001 
година, издадена од Здружението на сопственици на имоти и управители 
на Гдиња, агенција која наводно управувала со нејзиниот имот. Според 
изјавата, најмалку уште од 50-тите години од минатиот век, куќата на 
апликантката била поделена на три стана кои биле изнајмувани по пат 
на договори што потекнувале од административните одлуки коишто беа 
објаснети погоре.   

57.  Употребливата површина на тие станови наведена за да се одреди 
киријата била: стан број 1 = 127,38 квадратни метри; стан број 3= 67,90 
квадратни метри и стан број 4 = 54,25 квадратни метри. Според ова, вкуп-
ната употреблива површина изнесувала 249,53 квадратни метри. 
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 (б)  Писмени докази кои се однесуваат на платената кирија од страна на ста-
нарите во куќата на апликантката

58.  На неутврден датум во 1995 година, В.П. побарал од Окружниот суд во 
Гдиња да ја одреди сумата за кирија што требала да биде платена од негова 
страна. На 20 март 1996 година, Окружниот суд донел пресуда и ја одредил 
сумата која се однесувала на киријата на 33,66 полски злоти месечно. 
Судот му наредил на подносителот на барањето да ги плати трошоците во 
износ од 528,90 полски злоти. 

59. Според изјавата на Здружението на сопственици на имоти и управители 
на Гдиња од 28 мај 2001 година (видете го став 56, погоре), сумите за кирии 
кои требало да бидат платени од страна на станарите на апликантката биле 
следниве: за станот број 1 (употреблива површина од 127,38 квадратни 
метри) користен од страна на Ј.П. и М.П.: 500,60 полски злоти; за станот број 
3   (употреблива површина од 67,90 квадратни метри), користен од страна 
на В.П.:322,65 полски злоти и за станот број 4 (поранешните тавански 
простории со употреблива површина од 54,25 квадратни метри) користен 
од страна на Ј.В.: 188,25 полски злоти. Живеалиштето број 2 (наводно тоа 
првично било спалната соба на родителите на апликантката, а подоцна 
било користено како соба за сушење), што претходно било користено од 
страна на В.П. без какво било законско право или овластување и за кое не 
плаќал кирија, во овој временски период било заклучено и запечатено од 
страна на управителот. На В.П. му било врачено известување со кое му се 
наредувало да плати 2982,46 полски злоти за неовластено користење на 
живеалиштето или во спротивно, ќе биде иселен. 

За време на расправата пред Советот на 27 јануари 2004 година, Владата 
го информирала судот дека киријата платена од страна на Ј.П. и М.П. до 
тогашниот датум изнесувала 531,63 полски злоти.    

(в)  Финансиската состојба на станарите 

60. Постапувајќи во однос на барањето на Советот за доставување на докази 
со кои ќе се утврди финансиската состојба на станарите во куќата на 
апликантката, Владата приложила уверение издадено од страна на 
Окружниот центар за социјални работи во Гдиња на 19 февруари 1993 
година. Во него било наведено дека В.П. примал помош од Центарот од 
јануари 1993 година. Тој требало да се здобие и со периодична социјална 
помош за март и за мај 1993 година. Во 1992 година тој добил помош за 
домување. Понатаму во уверението било наведено дека претходно било 
проценето оти В.П. „има инвалидитет / неспособност од втор степен“, 
како и тоа дека инвалидитетот и неговиот степен ќе бидат предмет на 
медицинска проверка која била закажна за мај 1993 година. 
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61. На 12 февруари 2004 година, во одговор на претходно поднесено 
барање од страна на Владата во врска со предметниот случај, Градскиот 
центар за социјални работи од Гдиња навел дека станарите од куќата на 
апликантката В.П., Ј.П., М.П. и Ј.В. не добивале никаква помош од Центарот 
и, исто така, дека не добиле каква било помош од социјалните служби во 
претходните пет години, значи од 1995 година, па наваму. 

4. Износот на контролирана наемнина / кирија за квадратен метар во Гдиња 
во периодот 1994-2004 година, поднесен од страна на Владата 

62. Во одговорот на прашање поставено од страна на Советот во врска 
со износот на контролирана наемнина / кирија кој ѝ бил исплатен на 
апликантката од 10 октомври 1994 година, па наваму, Владата навела 
дека не поседува детали во однос на киријата исплатена на апликантката 
за овој временски период. Меѓутоа, владините претставници доставиле 
индикатори / показатели кои биле релевантни за одредување на 
контролираната кирија и кои биле одредени од страна на Градскиот совет 
на Гдиња, а се однесувале на слични куќи.    

63. Според овие информации, во декември 1994 година, киријата за квадратен 
метар иснесувала 9817 стари полски злоти; во периодот од јануари, до 
ноември 1995 година, тој износ бил 1,04 полски злоти; од декември 1995 
година, до октомври 1996 година - 2,11 полски злоти; од ноември 1996 
година, до декември 1997 година - 2,63 полски злоти; од јануари 1998 
година, до јануари 1999 година - 3,37 полски злоти; од февруари 1999 
година, до јануари 2000 година - 4,01 полски злоти; од февруари 2000 
година, до февруари 2001 година - 4,37 полски злоти и од април 2002, до 
октомври 2002 година - 4,61 полски злоти. 

64.  На 10 октомври 2002 година, по влегувањето во сила на пресудата 
на Уставниот суд од 2 октомври 2002 година, им било овозможено 
на сопствениците да ја зголемат киријата до 3% од вредноста на 
реконструкцијата на живеалиштето (видете ги ставовите 86,102-04 и 113, 
подолу). 

Од декември 2002 година, до 30 јуни 2003 година, применливиот индекс на 
претворање на вредноста на реконструкцијата на живеалиштето (видете 
ги ставовите 75 и 85, подолу) изнесувал 2525,30 полски злоти. Од 1 јули, 
до 31 декември 2003 година, изнесувал 2471,86 полски злоти. 

Во 2004 година, индексот на претворање бил фиксиран на 2061,21 полски 
злоти. Владата тврдела дека вредноста на реконструкцијата на на 
живеалиштата во куќата на апликантката била пресметана врз основа 
на следниве три елементи: 3% кои се споменати погоре, употребливата 
површина на становите и релевантниот индекс на претворање (2061,21 
полски злоти). Месечната кирија за становите во куќата на апликантката 
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за квадратен метар изнесувала 3% од индексот за претворање на 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето за квадратен метар 
поделен со 12 месеци (3% x 2061,21 полски злоти = 61,83 полски злоти 
/12). Во согласност со оваа пресметка, излегувале околу 5,15 полски злоти 
за квадратен метар. Имајќи ја предвид употребливата површина која 
била посочена од страна на Владата, максималниот износ кој можел да се 
наплати како месечна кирија изнесувал 1009,40 полски злоти (5,15 полски 
злоти x 196 квадратни метри). Имајќи ја предвид површината која била 
посочена од страна на апликантката, сумата изнесувала 1285,08 полски 
злоти (5,15 полски злоти x 249,53 квадратни метри).   

5. Износи на кирии на слободниот пазар на недвижности во Гдиња во периодот 
1994-2004 година, поднесени од страна на апликантката  

65.  Според апликантката, во периодот 1994-1999 година, износот за кирии 
на слободниот пазар за трите станови во нејзината куќа би изнесувал 
1700 американски долари месечно (800 американски долари + 500 
американски долари + 400 американски долари соодветно, во зависност 
од големината на станот). Во периодот 2000-2002 година, тој износ би се 
намалил на 1250 американски долари месечно (600 американски долари 
+ 350 американски долари + 300 американски долари). Таа навела дека 
нејзините предвидувања / прогнози во однос на намалувањето на киријата 
се засноваат на факторите како што се: намалувањето на вредноста на 
куќата, имајќи ја предвид нејзината старост, намалената побарувачка и 
зголемената понуда на станови за изнајмување на пазарот.  

В.  Факти доставени од страна на Владата по донесувањето на пресудата 
од страна на Советот 

66.  Во поднесеното барање од 20 мај 2005 година, Владата го известила судот 
дека два од становите на апликантката се празни / слободни затоа што 
В.П. се иселил на 2 јуни 2003 година, и Ј.П. и М.П. се иселиле на 6 септември 
2004 година. Владата, исто така, навела дека од страна на властите, на Ј.В. 
неодамна ѝ е понуден стан во сопственост на Градскиот совет и дека и таа 
наскоро ќе се исели. На усното сослушување, Владата изјавила дека Ј.В. сè 
уште живее во станот и дека таа ќе се исели во наредните неколку недели. 

На 18 април 2006 година, Владата го информирла Судот дека на 15 февруари 
2006 година, Ј.В. се преселила во стан во сопственост на Градскиот совет. 

II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА 

A. „Управување од страна на државата со прашања од областа на 
домувањето“ и „посебниот план за изнајмување“ 

67. Декретот издаден од страна на Кабинетот на 21 декември 1945 година 
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за државно управување на домувањето и контрола врз изнајмувањето, 
кој влегол во сила на 13 февруари 1946 година, го вовел таканареченото 
„Државно управување со прашањата од областа на домувањето“ кое, исто 
така, се однесувало и на живеалишта или деловни простории кои биле 
лоцирани во згради во приватна сопственост (видете го став 13, погоре). 

 68.  Подоцна, на 1 септември 1948 година влегол во сила Декретот од 28 
јули 1948 година за изнајмување на живеалишта. Според одредбите од 
овој Декрет, државните власти управувале со сите прашања од областа на 
домувањето, еднакво и во државниот и во приватниот сектор. На властите 
им било дадено овластување да донесуваат одлуки за назначување на 
станари во одреден стан кој се наоѓал во зграда во приватна сопственост. 
Одредбите од овој Декрет, исто така, ги воспоставиле правилата што се 
однесувале на контрола на наемнината / киријата.  

69.  Во 1974 година  Актот за домување го претставил „посебниот план 
за изнајмување“ кој го заменил „Државното управување со прашања 
од областа на домувањето“, иако овој план не ги изменил значително 
принципите врз кои се засновало правото за изнајмување. На пример, 
правото да се изнајми стан во зграда која била предмет на „државно 
управување“, не подлежело на граѓански договор, туку му се доделувало 
на станарот со помош на административна одлука. Сопственикот /-чката 
на ваквата зграда воопшто немал /-а можност да одлучи кој може да живее 
во неговата или нејзината куќа и за колкав временски период. Посебниот 
план за изнајмување се однесувал и на станбени и на деловни простории. 

70. Одлуките за „распределбата на живеалиштето“биле еднакви во однос 
на сите практични цели со „одобрувањето“ на правото за изнајмување 
на живеалиште (или деловни простории) во согласност со посебниот 
план за домување. Овие одлуки биле издавани од страна на соодветните 
оддели на локалните совети (Во зависност од тоа која од многуте реформи 
на системот на јавна администрација била во тек, овие оддели имале 
различни имиња, на пример: „оддели за домување“, „оддели за локално 
управување и околина“, „оддели за живеалишта“ итн.).  

Б.  Изнајмување на живеалишта и додатоци за домување во согласност 
со Актот од 2 јули 1994 година (Актот од 1994 година) 

1. Поништување на „посебниот план за изнајмување“ и воведување на новиот 
план за контрола на изнајмувањето 

71. Актот влегол во сила на 12 ноември 1994 година. Неговата цел била 
да воведе реформи на законите кои го одредуваат односот помеѓу 
сопствениците и станарите. Иако го поништил „посебниот план за 
изнајмување“ и ја олабавил контролата врз изнајмувањето, со тоа што, 
на пример, дозволил изнајмувањето на деловните простории да може 
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да биде направено по пазарни цени кои се слободно одредени, исто така, 
дозволил и изнајмувањата на станбените живеалишта да бидат одредени 
слободно со граѓански договори меѓу сопствениците и станарите, но ја 
задржал контролата врз киријата на станбените живеалишта во коишто 
правото за изнајмување на стан било претходно пренесено на станарот со 
административна одлука.  

72.  Актот од 1994 година го вовел системот на „контролирана кирија“и 
воспоставил детални одредби во врска со пресметувањето на кириите 
за станбените живеалишта, кои дотогаш подлежеле на „посебниот 
план за изнајмување“. Одредбите што се однесувале на контролата 
на киријата - односот legis со кој се сакало да се заштитат станарите во 
тешка финансиска состојба за време на периодот на транзиција од систем 
за домување контролиран од страна на државата, во слободен пазарен 
систем за домување - требало да останат во сила до 31 декември 2004 
година.   

Со Актот од 1994 година, иако со малку изменет начин на изразување, 
биле задржани правилата што се однесувале на заштита на станарите 
од прекинување на договорите кои биле продолжени врз основа на 
претходните административни одлуки и на правото за наследување на 
правото за изнајмување.    

2.  Наследување на правото за изнајмување стан 

73.  Делот 8(1) од Актот гласи:

„1. Во случај на смрт на станарот, неговите или нејзините потомци, предци, 
возрасни браќа / сестри, родители кои го посвоиле или посвоените деца 
или лице кое со станарот живеело во de facto брачна заедница, под услов 
тие да живееле во домот на станарот сè до неговата или нејзината смрт, 
ќе го наследат договорот за станарство и ќе ги стекнат станарските права 
и обврските што произлегуваат во однос на (изнајмувањето) на станот, 
освен ако тие не се откажат од тоа право во полза на сопственикот. Оваа 
одредба не се однесува на лица кои кога (првичниот) станар починал, 
имаат право над друго станбено живеалиште.   

2. Во случаите каде што нема наследник на договорот за станарство или каде 
што наследниците се откажале од тоа нивно право, престанува да важи 
договорот за изнајмување“.

3.  Контролирана кирија 

74.  Делот 20 го утврдува следново: 

„(1) Според договорот за изнајмување, станарот е обврзан да плаќа кирија. 
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 (2)  Во случаите како што е предвидено со овој Статут, киријата ќе биде 
утврдена на начинот определен во овој Акт (контролирана кирија). Во 
другите случаи киријата ќе биде одредена слободно.  

 (3) Киријата ќе биде одредена имајќи ги предвид физичката состојба на 
дадената зграда, употребливата површина и состојбата на станот, како и 
други фактори што ја зголемуваат или ја намалуваат вредноста на станот. 

 (4) Страните ќе го прецизираат износот на киријата во нивниот договор“.

75.  Делот 25 кој е во согласност со делот 56(2) (видете го став 77, подолу), 
исто така, се однесувал на станови во приватна сопственост кои биле 
подложени на претходниот план за изнајмување, и во него било наведено: 

 „(1) Предмет на условите кои се образложени во делот 66, контролирана 
кирија ќе се плаќа од страна на станари во живеалишата што им припаѓаат 
на општините, на државната благајна, на државните правни лица или на 
правни лица коишто управуваат со живеалишта за непрофитни цели, 
освен за задругите / заедниците за домување.  

 (2)  Максималниот износ на контролирана кирија не смее да надмине 3% од 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето [wartość odtworzeniowa 
lokalu] на годишно ниво. 

 (3)  Вредноста на реконструкцијата на станот претставува резултат на 
неговата употреблива површина и на индексот на претворање за 1 
квадратен метар на употреблива површина во таа зграда. 

 (4) Гувернерот (соодветниот), со помош на декрет што се издава на секое 
тримесечје, ќе го одреди индексот на претворање за 1 кавадратен метар 
на употреблива површина од дадената станбена зграда“.

4. Трансформација на „административното изнајмување“ во  „договорно 
изнајмување“ 

76.  Според преодните одредби на Актот, на правото за изнајмување на стан 
од страна на станарот, кому тоа право му е пренесено со административна 
одлука, треба да се гледа како на изнајмување што потекнува од 
договорот за изнајмување што е склучен во согласност со релевантните 
одредби од Граѓанскиот закон. Станарите во ваквите станови ќе плаќаат 
контролирана кирија до 31 декември 2004 година. 

 Според членот 55 од Актот, изнајмувањето на стан врз основа на 
административна одлука што е издадена во согласност со Актот за 
домување од 1974 година, останува во сила. 
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77.  Во членот 56 се дадени дополнителни одредби кои се однесуваат на 
ваквите „административни изнајмувања“. Во неговите најбитни делови се 
вели:  

 „(1) Според овој Акт, на договорот за изнајмување кој произлегува од 
административна одлука за доделување на стан или има друга законска 
основа             (која постоела) пред Државното управување со прашања 
од областа на домувањето или пред да биде воведен посебниот план 
за изнајмување на одредена локација, ќе се гледа како на договорно 
изнајмување потпишано на неодредено време во согласност со одредбите 
од овој Акт. 

 (2)  До 31 декември 2004 година, заклучно, киријата за изнајмување на 
станови на начинот кој е дефиниран во ставот (1) за живеалишта што 
се во сопственост на приватни лица, ќе биде одредена во согласност со 
одредбите кои се однесуваат на контролирана кирија.  

...

(4)  Ако сопственикот кој беше споменат во ставот (2), одлучи да живее во 
својот стан и, поради таквата намера, го напуштил станот што до тој момент 
го изнајмувал... од општината, станарот ќе биде обврзан да го напушти 
станот на сопственикот и да се пресели во стан (кој ќе му биде понуден 
нему), под услов станот којшто му е понуден да ги исполнува условите кои 
се поставени со овој Акт во поглед на алтернативно сместување. Доколку 
станува збор за ваков случај, сопственикот може да го поништи договорот 
за изнајмување склучен во согласност со делот 32(2). 

...

(6) Доколку возрасното дете на сопственикот или неговите родители сакаат 
да живеат во неговиот стан, ставот (4)... еднакво ќе се применува.  

 (7) Доколку сопственикот му понудил алтернативно сместување на 
станарот, кое тој или таа го поседува, или ако на барање на сопственикот, 
такво алтернативно сместување му е обезбедено на станарот од страна на 
општината, ставот (4) ќе биде применет“.

5.  Должностите на сопственикот во поглед на одржувањето на имотот 

78.  Делот 9 од овој Акт дава детална листа на должностите на сопствениците 
на имоти кои се издадени под закуп. Оваа листа се однесува и на 
сопствениците кои ги издаваат становите за слободно одредена пазарна 
кирија и за сопствениците што примаат контролирана кирија. Овој 
дел, исто така, дава листа на работи за одржување кои треба да бидат 
направени од страна на сопствениците во согласност со договорите за 
изнајмување. Најбитните делови гласат:  
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 „(1) Сопственикот треба да осигури дека постојните технички уреди во 
зградата се во исправна состојба; треба да му обезбеди на станарот 
осветлување и греење во живеалиштето; треба да осигури дека во 
живеалиштето има ладна и топла вода; и треба да обезбеди правилно 
функционирање на лифтовите и на заедничките и другите сервисни 
простории во зградата; 

...

(3)  Сопственикот треба одделно да: 

1. Ги одржува во исправна состојба и да се грижи за чистотата на заедничките 
простории и на другите сервисни простории во зградата; истото се 
однесува на непосредното опкружување на зградата. 

2.  Извршува поправки во зградата и нејзините живеалишта и простории, 
да ја обнови која било зграда што е оштетена, без оглед на причината 
за таквото оштетување; меѓутоа, станарот ќе ги плати трошоците за 
поправка на штетата за која е одговорен. 

3. Извршува поправки во живеалиштата, ги поправа или заменува 
инсталациите и техничките услуги / сервиси и посебно, извршува 
поправки за кои станарот не е одговорен; посебно сопственикот ќе:   

 (а)  ги поправи и ќе ги замени инсталациите за снабдување со вода во зградата 
и инсталациите за снабдување со гас и со топла вода, ќе ги поправи или 
ќе ги замени канализационата мрежа, централното греење (вклучително 
и радијаторите / грејните тела), електричната мрежа, телефонските 
инсталации и заедничките надземни инсталации, а на крај, ќе ги  

 (б) ги поправи или ќе ги замени печките, рамките на прозорците и вратите, 
подовите, подните облоги и ќе изведе молерски работи. 

...“

6.  Прекинување на договорите за изнајмување во поглед на станарите кои 
плаќаат контролирана кирија

79.  Во пракса, ако ваквите станари не должат кирија за повеќе од два месеца, 
договорот за изнајмување не може да биде прекинат, освен ако тие не го 
користеле станот „на начин што не е соодветен на неговата намена“, го 
оштетиле станот или зградата, повеќепати намерно ги нарушиле мирот и 
јавниот ред или го издале станот на друго лице без претходно да обезбедат 
согласност од сопственикот (делови 31 и 32 од Актот од 1994 година). 

 Меѓутоа, дури и во случаи кога станарот должел кирија за повеќе од два 
месеца, сопственикот бил обврзан писмено да го извести за неговите 
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намери да го раскине договорот и да му одобри на станарот период од 
еден месец да ги плати заостанатиот долг и киријата за тој месец. 

 Доколку по прекинувањето на договорот за изнајмување, станарот не 
го напуштил станот (што честопати било случај, имајќи ги предвид 
хроничниот недостиг на евтини станови за изнајмување и високите 
трошоци за купување на стан), сопственикот морал да преземе дејство 
за иселување против станарот. Доколку била издадена наредба за 
иселување, за да може да ја изврши и да го испразни станот, сопственикот 
морал да побара од соодветната општина да му обезбеди на станарот 
„заменско сместување“. Имајќи предвид дека имало многу малку такви 
сместувачки капацитети, извршувањето на наредбата за иселување и 
испразнувањето на станот можеле да траат и неколку години. Откако 
наредбата за иселување ќе станела конечна, сè додека станарот или 
(станарката) живеел /-а во станот, бил /-а обврзан /-а да плаќа таканаречен 
„надоместок за користење надвор од договорот“ (odszkodowanie za bezu-
mowne korzystanie), кој бил еднаков на 200% од киријата. Доколку оваа 
сума не ги покривала загубите претрпени од страна на сопственикот во 
однос на одржувањето на станот, сопственикот можел да го тужи станарот 
и да бара дополнителен надоместок.    

В.  Пресудите на Уставниот суд со кои одредени одредби од Актот од 1994 
година се прогласуваат за неспојливи / (спротивни на) со Уставот 

1.  Пресудата од 12 јануари 2000 година 

80.  На 12 јануари 2000 година, постапувајќи по точка од законот, препратена 
од страна на Врховниот суд, Уставниот суд го прогласил за неуставен 
делот 56(2), читајте во врска со inter alia, делот 25 од Актот од 1994 година 
(видете ги ставовите 75 и 77, погоре). Судот утврдил дека овие одредби 
претставувале повреда на член 64 § 3 (дозволиви ограничувања на 
правата на сопственост), читајте во врска со член 2 (владеење на правото 
и социјална правда) и со член 31 § 3 (принципот на пропорционалност) 
од Уставот (видете ги ставовите 107 и 109-10, подолу) и со член 1 од 
Протоколот број 1, затоа што тие наметнувале непропорционално 
тешки и, од гледна точка на дозволените ограничувања на правото на 
сопственост, непотребни финансиски оптоварувања на користењето 
на имотните права од страна на сопствениците на становите кои биле 
подложени на контролирана кирија. 

Судот пресудил дека одредбите што биле во спротивност со Уставот треба да 
бидат укинати на 11 јули 2001 година. Во пракса, ова значело дека до тој 
датум, Парламентот мора да донесе ново законодавство во согласност со 
Уставот кое ќе го регулира ова прашање. 
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81.  Пред да ја донесе својата одлука, Уставниот суд побарал од претседателот 
на Канцеларијата за домување и градски развој информација во врска 
со имплементацијата на Актот од 1994 година или уште поточно, 
информација за начинот на одредување на „индексот за претворање за 1 
квадратен метар употреблива површина за станбени згради“ како што е 
наведено во делот 25 од Актот. Според добиената информација, нивоата / 
износите на контролирана кирија никогаш не ги достигнале законските 
3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето, кои биле наведени 
во делот 25(2), но тие биле одредувани од страна на општините на 1,3% од 
таа бројка. Како резултат на ова, износите на контролирана кирија одвај 
покривале 60% од трошоците за одржување на станбените живеалишта. 
Останатиот дел морало да биде обезбеден од страна на сопствениците, од 
нивни сопствени извори. Ова не им овозможувало на сопствениците да 
заштедат средства кои би биле искористени за поправки. 

82.  Во пресудата, Уставниот суд обрнал многу повеќе внимание на фактот 
дека важечките одредби што се однесувале на контролираната кирија, 
довеле до ситуација трошоците на кои биле изложени сопствениците 
на живеалиштата да бидат многу повисоки отколку киријата која била 
плаќана од страна на станарите, како и до тоа дека сопствениците „немале 
никакво влијание на начинот на кој бил утврден износот на контролирана 
кирија“. Во овој поглед, кусокот на добиена кирија резултирал со 
прогресивно намалување на вредноста на станбените куќи, а ова, со 
одминување на времето, предизвикувало последици слични на оние 
предизвикани со експропријацијата.  

 Пресудата содржи детално образложение, чија суштина може да се сумира 
во следново:  

  „Еден од клучните елементи на правото на сопственост е можноста за 
стекнување на профит од предметот кој е објект на сопственост, што е 
од особена важност во пазарните економии. Законодавството може да го 
регулира и да го ограничи ова право од гледна точка на, меѓу останатите 
нешта, социјалниот контекст на уживање со имотот и должностите кон 
заеднициата кои се неразделиви од сопственоста. Во исклучителни 
случаи... дури е и (прифатливо) привремено да се исклучи можноста на... 
стекнување на профит од добрата коишто се предмет на сопственост. 
Меѓутоа, доколку ограничувањата на правото на имот отидат уште 
подалеку и ако законодавството го доведе сопственикот во ситуација 
во која неговата сопственост неизбежно ќе му носи загуби, додека во 
исто време му наметнува обврска да го одржува имотот во одредена 
специфична состојба, може да се каже дека постои ограничување што го 
загрозува самото битие на тоа право...
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 Уставниот суд увидел дека применливите одредби многу сериозно ја 
ограничуваат можноста на сопственикот да ги користи и да може да 
располага со своите живеалишта, како што е наведено во делот 56(1) 
од Актот од 1994 година. Посебно, според овој дел, сите права за закуп, 
сè додека потекнуваат од административните одлуки за доделување 
на живеалиште... се трансформираат во договори за изнајмување на 
неодреден временски период... 

 Уставниот суд нема да ја оценува усогласеноста на тие одредби со Уставот 
затоа што тоа не е предмет на оваа пресуда. Судот само увидува дека со 
ваквото опкружување, сопственикот на зграда е всушност лишен од 
можноста да има какво било влијание на изборот на станари во неговата 
/ нејзината зграда и на тоа дали договорите за изнајмување со тие лица 
треба да бидат продолжени...

 На овој начин, можноста (за сопственикот) да го користи и да располага 
со својот имот е многу ограничена. Иако таа не е целосно укината - затоа 
што тој сè уште може да ја продаде својата зграда (живеалиште) или 
да ја стави под хипотека и нема ограничувања во поглед на правото на 
наследување - укинувањето на правото на сопственикот да располага со 
живеалиштата што се регулирани со одредбите од Актот од 1994 година, 
доведува до опаѓање на пазарната вредност на зградата. По истиот ред на 
нештата, другите придобивки што до овој момент не му се одземени на 
сопственикот, како што е можноста да ја користи и да располога (со својата 
сопственост), се значително намалени, и неговото право на сопственост 
станува илузорно. 

 Во исто време, законските одредби му наметнуваат на сопственикот 
на зградата одреден број на големи и тешки должности... Не само што 
поголемиот дел од применливите закони наметнуваат специфични 
задолженија за сопственикот туку тие, исто така, пропишуваат и 
специфични казни во случај на неуспешно  исполнување на тие 
задолженија или во случај на нивно несоодветно исполнување...

 Уставниот суд смета дека Актот од 1994 година и особено неговата 
практична примена не обезбедуваат доволен механизам за баланс меѓу 
трошоците за одржување на зграда, нејзината опрема и опкружувањето, 
од една страна, со приходот од контролираната кирија, од друга страна...

 Уставниот суд смета дека е неопходно да укаже на два дополнителни 
момента кои се важни за ситуацијата на сопствениците на имот.  

 Прво, нееднаквоста на контролираната кирија vis-à-vis реалните трошоци 
за одржување на зградата не им дозволува... (на сопствениците) да 
заштедат средства за поправки и за одржување на зградата во добра 
состојба. Како резултат на ова, станбените згради полека ја губат својата 
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вредност. Од аспект на правата на сопственост, на ова треба да се гледа 
како на процес на постепено лишување од ова право, кое со одминувањето 
на времето, наликува на експропријација. Исто така, има и општо 
влијание врз заедницата затоа што многу згради се приближуваат до 
времето на нивната „техничка смрт“, и како последица на ова, не само 
што сопственикот ќе го загуби својот имот туку и станарите ќе ја изгубат 
можноста за домување - нешто што тешко може да биде во согласност со 
член 75 § 1 од Уставот. 

 Второ, нееднаквоста на контролираната кирија vis-à-vis реалните 
трошоци за одржување на зградата не е соодветно препознаена од 
страна на законите кои ги регулираат даноците... (според овие закони), 
сопствениците се третирани на ист начин како и бизнисмените или 
лицата што ги изнајмуваат живеалиштата за профит, и сопствениците 
мора да ги поднесат финансиските последици од сите загуби коишто се 
предизвикани од изнајмувањето на нивните живеалишта.  

...

 (Што се однесува до принципот на пропорционалност определен во член 
31 § 3 од Уставот) 

... Можеби е оправдано да се одредува киријата на начин кој нема да биде 
несразмерен со финансиската состојба на станарите, за да можат да 
одржуваат пристоен стандард на живеење (или најмалку минимум 
стандард) по плаќањето на киријата. На овој начин, ова е во согласност 
со современата перцепција на „социјална држава“ која претполага 
одредено жртвување од страна на сите членови на општеството во корист 
на оние кои не можат да обезбедат средства за живот или опстанок за 
себеси и за нивните фамилии. Според природата на нештата, опсегот 
на тоа жртвување зависи од нивото на приходи и наметнува потешки 
оптоварувања на оние што живеат подобро. Според природата на 
нештата, од сопствениците на имот можеби ќе се бара да се жртвуваат во 
согласност со општиот принцип дека „сопственоста претполага обврски“. 
Меѓутоа, распределбата на оптоварувањата меѓу специфичните членови 
на општеството не може да биде неоснована и произволна и мора да има 
рационални димензии.  

 Со оглед на моменталните околности во Полска, во согласност со член 
31 § 3, можеби е оправдано да постојат одредби кои ги ограничуваат 
имотните права на сопствениците и уште повеќе ја исклучуваат 
неограничената слобода во одредувањето на висината на кириите и на 
другите давачки што се наплаќаат од станарите... може сè уште... во кој 
било случај на транзиционен период... да е оправдано да се наметнуваат 
пошироки ограничувања на имотните права, вклучително и слободата 
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да се остварува профит со одредување на висината на кириите на таков 
начин што тој профит би ги покривал само трошоците на поправките и 
одржувањето на зградата. 

 Меѓутоа, процената на Актот од 1994 година доведува до заклучок дека 
ограничувањата што се применуваат, не застануваат тука. Постојните 
одредби намерно ја одредуваат висината на контролираната кирија под 
нивото на трошоците на кои се изложени сопствениците. Ова, самото 
по себе, не би се сметало за неуставно доколку би постоеле паралелни 
законски механизми кои би ги надоместиле претрпените загуби. Нема 
воспоставено вакви механизми. Како последица на ова, произлегуваат 
одредбите кои се применуваат и кои се засновани на претпоставката дека 
имотот мора – до крајот на 2004 година - да му носи загуба на сопственикот 
и дека во исто време, сопственикот има должност да биде изложен на 
трошоци за да го одржи својот имот во одредена состојба.   

 Ова значи дека Актот од 1994 година го поставил главниот товар на 
жртвувањето, кое општеството морало да го направи за станарите 
или во најмала мера, за станарите во тешка финансиска состојба, врз 
сопствениците на имотот. Всушност, други лекови – како што се, на 
пример: субвенционирањето на трошоците за одржување и за поправки 
на зградите кои се образложени во делот 56(1) од државните фондови, 
обезбедувањето на целосно признавање во даночното законодавство 
на загубите и на трошоците на кои се изложени сопствениците, и 
одредувањето висината на кирија да зависи од приходите на станарите 
- не се применети. Наспроти тоа, наједноставните начини (и очигледно, 
најевтините во социјални услови) се применети; имено, поставувањето 
на ниско максимално ниво на висината на киријата и овозможувањето на 
општините да прават исклучоци на тоа ниво. Оттука, се претпоставувало 
дека сопствениците ќе го покријат останатиот дел од трошоците за 
одржување на нивната сопственост од нивните сопствени џебови. Не 
постои каква било сразмерност во поглед на распределувањето на 
оптоварувањата (жртвувањата) меѓу сопствениците и другите членови 
на општеството.  

 Уставниот суд уште еднаш сака да потенцира дека во сегашниов контекст 
постои уставно признаена неопходност да се заштитат правата на 
станарите... и ова може да се одрази, меѓу другото, на одредбите за 
одредување на максималната висина на кириите. Меѓутоа, нема уставно 
оправдана неопходност да им се овозможи таков вид на заштита, 
во најголем дел на штета на приватни лица - на сопствениците на 
живеалиштата - бидејќи должноста да им се помогне на обесправените 
/ сиромашните (должностите неразделиви од) социјалната солидарност 
не се само обврска на овие лица. Возможно е да се усвојат други законски 
решенија со кои во исто време би се осигурале неопходната заштита на 
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станарите и минималните финансиски средства потребни за да се покријат 
неопходните трошоци на сопствениците... не е работа на Уставниот суд да 
укажува на конкретни решенија и да го одредува односот на трошоците 
на кои ќе бидат изложени станарите, сопствениците и заедницата како 
целина. Меѓутоа, овој суд смета дека нема уставни размислувања што 
го оправдуваат наметнувањето на поголем дел од овие трошоци на 
сопствениците.  

...   

 Како резултат на ова, делот 56(2) не е во согласност со Уставот. 
Ограничување на правото на сопственост... кое не е „неопходно“, не ги 
задоволува уставните побарувања за пропорционалност. 

[Други размислувања]

 Заклучокот дека делот 56 (2) го крши принципот на пропорционалност 
доведува до тоа да не биде потребно Уставниот суд да одредува дали таа 
одредба, исто така, го повредува самото битие на правото на сопственост 
затоа (понатамошен заклучок на ова влијание) што нема да влијае врз 
основаноста на пресудата. Треба само да се забележи при донесувањето 
дека прашањето дали „битието“ на правилото на сопственост било 
зачувано; мора да се процени... против опкружувањето на комбинацијата 
на постоечки ограничувања на ова право... Начинот на кој                (контролите 
на киријата) се регулирани од страна на делот 56(2) во комбинација со 
другите одредби кои се однесуваат на зградите во приватна сопственост, 
довеле до тоа сопствениците да бидат лишени дури и од најмалата 
суштина на нивните имотни права.     

 Мислење на Уставниот суд е дека како последица на ова, правото да се 
остварува профит од имотот, кое претставува битен елемент од правото 
на сопственост, е уништено и дека во исто време, на вториот елемент - 
правото да се располага со имотот - му е одземена суштината. Како 
последица на ова, правото на сопственост станало илузорно и не било 
во можност да ја исполни својата цел во правниот поредок врз основа на 
принципите кои се наброени во член 20 од Уставот          (принципите на 
социјален економски пазар, економска активност, приватна сопственост, 
солидарност, дијалог и соработка). 

 [Во поглед на уставните аспекти на ситуацијата на станарите]

 Еден вид на обврска е наметната врз законодавството да осигури дека 
до 31 декември 2004 година, односите во областа на изнајмувањето на 
живеалиштата во владение на општината и живеалиштата во приватна 
сопственост ќе ја задржат нивната сегашна форма, вклучувајќи го и нивото 
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на кирија (3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето)... 
Уставниот суд смета дека, имајќи го предвид принципот на одржување на 
довербата на граѓаните во државата и во законите донесени од нејзина 
страна и принципот на правна сигурност, кои се резултат на владеењето 
на правото образложено во член 2 од Уставот и се обврзувачки за 
законодавството, откажувањето од оваа обврска ќе биде прифатливо само 
во случај на крајна јавна нужност. Во сегашноста нема таква нужност... 
Треба да биде истакнато дека при поставувањето на ваквото временско 
ограничување за функционирање на Планот за контрола на киријата 
во згради кои се во сопственост на приватни лица, исто така, наметнува 
обврска врз законодавството – во корист на сопствениците – да го 
поништат планот во неговата сегашна форма до крајот на 2004 година. На 
оваа обврска треба, исто така, да се гледа низ призмата на принципот за 
одржување на довербата на граѓаните во државата.   

  [Завршни согледувања]

 Уставната неприфатливост на определување на приходот добиен од 
страна на сопствениците на имот под еден одреден минимум автоматски 
не значи дека киријата која ќе им се наплаќа на станарите, мора да биде 
зголемена затоа што проблемот може да се реши со доделување на јавни / 
државни финансиски ресурси“.

2.  Пресудата од 10 октомври 2000 година 

83.  Во пресудата од 10 октомври 2000 година Уставниот суд утврдил дека 
делот 9 од Актот од 1994 година (видете го став 78, погоре), кој ги одредува 
обврските на сопствениците на имотот, не е во согласност со уставните 
принципи за заштита на правата на имот и социјалната правда затоа што 
наметнува особено тешко финансиско оптоварување врз сопствениците 
на имот, оптоварување кое на никој начин не е пропорционално, сразмерно 
со приходот од контролираната кирија. Уставниот суд пресудил дека оваа 
одредба треба да биде укината до 11 јули 2001 година.  

3.  Измени на законодавството 

84.  По одлуките на Уставниот суд од 12 јануари и од 10 октомври 2000 година, 
Парламентот усвоил нов закон кој ги регулирал прашањата од областа на 
домувањето и односите меѓу сопствениците и станарите. 

 Соодветниот закон, односно Законот од 21 јуни 2001 година, за заштита 
на правата на станарите, за ресурсите за домување на општините и за 
измените на Граѓанското право (Ustawa o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) (Актот од 2001 година) 
влегол во сила на 10 јули 2001 година. Го укинал Актот од 1994 година и 
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го заменил претходниот План за контролирана кирија со друг законски 
механизам за контрола на киријата кој им ја оганичувал можноста на 
сопствениците да ја зголемуваат висината на кириите. 

 Актот од 2001 година бил постојано изменуван. Најважните измени кои 
биле усвоени од страна на Парламентот на 17 и на 22 декември 2004 
година, влегле во сила на 1 јануари 2005 година (видете ги ставовите 124-
132, подолу). 

Г.  Актот од 2001 година 

1. Ограничувања на зголемувањето на кириите 

85.  Во делот 9 од Актот од 2001 година биле наброени ситуации каде што 
сопственикот можел да ја зголеми киријата. Битните делови од таа 
одредба, во верзијата применлива до 10 октомври 2002 година           (видете 
го став 102, подолу), гласеле: 

 „(1) Зголемувања на кириите или на другите давачки за користењето на 
живеалиштето, со исклучок на давачките кои не зависат од сопственикот 
на имотот (на пример, оние за електрична енергија, за вода, за централно 
греење итн.) не можат да се направат повеќе од еднаш во период од секои 
шест месеци. 

 (2) Доколку сопственикот ги зголеми другите давачки кои не зависат од 
него / неа, тој / таа е обврзан /-а да му обезбеди на станарот табела со 
давачките и со причините за нивното зголемување.  

 (3)  Во дадена година, зголемувањето на киријата или на другите давачки, 
освен за давачките кои не зависат од сопственикот, не смее да го надмине 
просечното општо зголемување на цените на стоките и на услугите 
за потрошувачите за претходната година во однос на годината што ѝ 
претходела на таа година за повеќе од: 

1.  50% – ако годишната кирија не надминува 1% од вредноста на 
реконструкцијата на живеалиштето; 

2.  25% – ако годишната кирија е повисока од 1%, но не е повеќе од 2% од 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето; 

 3.  15% – ако годишната кирија е повисока од 2% од вредноста на 
реконструкцијата на живеалиштето; 

Информацијата во врска со зголемувањето на цените за кои се зборуваше 
во првата  реченица (од овој поддел) ќе може да се најде во службените 
извештаи на претседателот на Централната статистичка канцеларија; 

...
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(8) Вредноста на реконструкцијата на живеалиштето претставува резултат 
на неговата употреблива површина и на индексот за претворање на 
трошоците за реконструкција за еден квадратен метар употреблива 
површина од станбената зграда...“

86. Понатамошните ограничувања на зголемувањето на кириите од страна 
на сопствениците произлегуваа од делот 28(2) од Актот од 2001 година, 
каде што беше наведено дека контролираната кирија не смее да надмине 
3% од вредноста на реконструкцијата на станот. Оваа одредба беше во 
сила до 31 декември 2004 година, крајниот рок кој веќе беше определен 
со Актот од 1994 година (видете го став 77, погоре) 

Делот 28(2) гласи:    

„31 декември 2004 година, во однос на сите договори за изнајмување што 
датираат пред влегувањето во сила на Актот, висината на киријата во 
поглед на живеалиштата кои биле дел од Планот за контролирана кирија, 
на денот на влегување во сила на овој Акт, не смее да надминува 3% од 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето на годишно ниво“.

2.  Прекинување на договорите за изнајмување 

87. Во делот 11 од Актот од 2001 година беа наброени ситуации кога 
сопственикот може да го прекине договорот за изнајмување кој потекнува 
од административна одлука.  

Делот 11(1) и (2) во своите битни делови гласи: 

„(1) Доколку станарот има право да го користи живеалиштето со плаќање 
на кирија, сопственикот може да му даде известување само поради некоја 
од причините наведени во оваа одредба... Известувањето треба да биде 
врачено во писмена форма затоа што има можност тоа да биде укинато и 
прогласено за неважечко. 

(2)  Сопственикот може да даде известување со рок од еден месец, кое влегува 
во сила на крајот на календарскиот месец, доколку: 

1.  Станарот, и покрај писменото потсетување, сè уште го користи 
живеалиштето на начин спротивен на условите на договорот или на 
начин кој не е соодветен на неговата намена; доколку предизвикува 
штета; доколку тој или таа оштетил /-а опрема која била наменета за 
заедничка употреба од страна на станарите; или доколку тој или таа 
намерно или повеќекратно го нарушил /-а мирот, и на овој начин, силно 
ги вознемирил /-а [czyniąc uciążliwym] останатите во користењето на 
другите живеалишта; или 
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2.  Станарот должи кирија за период подолг од три месеци или должи за 
другите давачки кои се однесуваат на користењето на живеалиштето и 
иако бил писмено известен за намерите на сопственикот да го прекине 
договорот и му бил даден рок од еден месец да ги плати заостанатиот долг 
и киријата за тековниот месец, го нема платено тој износ; или  

3. Станарот го има издадено станот или дел од него или дозволил станот или 
дел од него да се користи од страна на други лица, без надоместок и без 
какво било одобрување од страна на сопственикот; или 

4. Станот кој се користи од страна на станарот, мора да биде испразнет поради 
рушење или големо реновирање на зградата...“

88.  Во согласност со делот 11(3), сопственикот кој добил кирија чиј износ бил 
понизок од 3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето, може 
да го прекине договорот за изнајмување доколку станарот не живеел во 
станот повеќе од 12 месеца или доколку станарот има право да користи 
друг стан што се наоѓа во истиот град. 

Во делот 11(4) било наведено дека сопственикот може да го прекине 
договорот за изнајмување, со известување 6 месеци однапред, доколку тој 
/ таа планира да живее во неговиот / нејзиниот стан и доколку тој / таа му 
обезбедил /-а на станарот „алтернативно сместување“ (lokal zastępczy) или 
доколку станарот има право на живеалиште што ги исполнува условите 
за „алтернативно сместување“. 

Според делот 11(5), сопственикот може да го прекине договорот за 
изнајмување, со известување 3 години однапред, доколку тој / таа планира 
да живее во станот, но тој / таа не му обезбедил /-а на станарот „заменско 
сместување“.  

89. Меѓутоа, делот 12(1) дополнително ја ограничува можноста за 
прекинување на договорите за изнајмување. Во овој дел е наведено дека 
доколку сопственикот има намера да го прекине договорот врз основа на 
делот 11(2) (2) (заостанати неплатени долгови за кирија, и покрај фактот 
што на станарот му било врачено известување и бил одреден дополнителен 
временски период за плаќање) и доколку приходите на станарот му 
овозможуваат да добие право за изнајмување на „социјално сместување“ 
(lokal socjalny) кое е во сопственост на општината, сопственикот не може 
да му врачи известување, освен ако тој / таа не му предложи на станарот 
договор во однос на заостанатиот долг за кирија и за другите давачки.  

 Што се однесува до ситуациите каде што и покрај прекинувањето на 
договорот за изнајмување, станарот не го напуштил станот, сопственикот 
мора – како што беше и во претходните одредби - да преземе постапка 
за иселување против станарот и доколку сопственикот има обезбедено 



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 649

наредба за иселување, не може да си го поврати станот назад сè додека 
станарот не добие заменско живеалиште од општината. 

3. Должности во поглед на одржувањето и на поправките 

90.  Актот од 2001 година, во верзијата која била применлива до 1 јануари 
2005 година, не содржел специфични одредби кои ги одредувале 
должностите на сопствениците и на станарите во поглед на одржувањето 
и на поправките на живеалиштата и на станбените згради. Овие прашања 
биле делумно регулирани од страна на соодветните одредби на Законот 
за граѓанско право (кој се применувал доколку одредено прашање не било 
регулирано со Актот од 2001 година) и делумно со Актот за градба од 7 јули 
1994 година (Prawo budowlane) („Акт за градба“), којшто ги пропишувал 
општите должности на сопствениците на зградите.  

91.  Член 662 од Законот за граѓанско право, кој го одредува општото правило, 
во своите битни делови, гласи: 

 „1. Сопственикот треба да му го предаде објектот (кој е предмет на 
изнајмување) на станарот во употреблива состојба и треба да го одржува 
во таква состојба за времетраењето на изнајмувањето. 

2. Ситните поправки кои се поврзани со секојдневното користење на објектот 
(кој е предмет на изнајмување) се на товар на станарот“.

92.  Член 675 од Законот за граѓанско право, во своите битни делови, гласи: 

 „1. По прекинувањето на договорот за изнајмување, станарот е обврзан 
да го врати објектот (кој бил предмет на изнајмување) во состојба не 
полоша (од состојбата во која го презел); меѓутоа, тој или таа нема да биде 
одговорен / одговорна за какво било влошување на состојбата на објектот 
кое настанало како резултат на неговите користење и употреба“.

93.  Во член 681 се наведени ситните поправки за кои е одговорен станарот. 
Тој гласи: 

  „Ситните поправки за кои е одговорен станарот се главно незначителни 
поправки на подовите, на вратите и на прозорците, бојадисување на: 
ѕидовите и подовите и внатрешната страна од влезната врата во станот, 
како и ситни поправки на инсталациите и техничката опрема што 
овозможува користење на осветлување, на затоплување, на снабдување 
со вода и на системот за одвод / канализацискиот систем“.

94.  Делот 61 од Актот за градба гласи: 

  „Сопственикот или управникот на зграда е обврзан да ја одржува и да ја 
користи зградата во согласност со правилата наведени во делот 5(2)“.
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Во делот 5(2) е наведено:

 „Условите за користење на зграда ќе бидат обезбедени во согласност со 
нејзината намена, посебно во поглед на: 

(а)  Снабдувањето со вода и со струја и доколку е потребно, снабдувањето 
со топлинска енергија и со гориво, во поглед на нивното ефективно 
користење; 

(б) Канализационата мрежа / системот за отпадни води, отстранување на 
ѓубрето и мрежата за одвод на дождовницата“.

4. Наследување на договорите за изнајмување  

95.  Битниот дел од член 691 од Законот за граѓанско право гласи: 

 „1. Во случај на смрт на станарот, следниве лица можат да го наследат 
договорот за изнајмување: неговиот или нејзиниот брачен другар доколку 
тие не биле страна во тој договор, неговите или нејзините деца, децата на 
неговиот или нејзиниот брачен другар, кои било други лица на кои тој / 
таа бил /-а обврзан /-а да им исплаќа издршка, и лицето кое со станарот 
живеело de facto во брачна заедница. 

2.  Лицата наведени во став 1 ќе го наследат договорот за изнајмување 
доколку тие живееле во станот на станарот сè до неговата или нејзината 
смрт. 

3. Доколку не постојат лица кои им припаѓаат на категориите наведени во 
став 1, тогаш договорот за изнајмување ќе истече“.

Д.  Одлуката на Уставниот суд од 2 октомври 2002 година 

96.  На 11 декември 2001 година, народниот правобранител поднесол 
барање до Уставниот суд и побарал, inter alia, делот 9(3) од Актот од 
2001 година (видете го став 85, погоре) да биде прогласен за неспојлив 
со уставниот принцип за заштита на правата на сопственост. Народниот 
правобранител се повикал на безбројните поплаки што ги примил од 
страна на сопствениците, кои тврделе дека висината на киријата која е 
пропишана со тој дел не ги покрива основните трошоци за одржување 
на станбените згради. Тој, исто така, посочил дека новите правила за 
одредување на киријата ги ставаат сопствениците во уште понеповолна 
положба отколку што тоа го правеле правилата кои биле пропишани со 
Актот од 1994 година, кои веќе биле укинати како неуставни.  

 Тој критикувал дека важечкото законодавство е особено недоследно 
и противречно. Тој посебно се осврнал на (според него) погрешната 
законска поврзаност меѓу зголемувањето на кириите и зголемувањето на 
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цените на стоките и на услугите за потрошувачите, кои во реалноста не 
биле поврзани со трошоците за одржување на зградите. Тој додал дека сè 
уште не постоеле одредби кои ќе им овозможеле на сопствениците да ги 
повратат загубите што ги претрпеле од одржувањето на имотот. 

97.  Претставници од Парламентот и од Јавното обвинителство  побарале 
Уставниот суд да го одбие ваквото барање. 

98.  Уставниот суд ги поканил здруженијата на сопственици и здруженијата 
на станари да учествуваат во постапката и да ги поднесат нивните 
размислувања писмено. Полската асоцијација на станари, Полскиот 
синдикат на сопственици на имот  и Сеполската асоцијација на 
сопственици на имот ги поднеле нивните молби редоследно на 16, 17 и 18 
септември 2002 година. 

99.  Полскиот синдикат на сопственици на имот доставил обемни статистички 
податоци кои покажувале дека во просек, висината на контролираната 
кирија изнесувала околу 1,5% од вредноста на реконструкцијата на 
зградата, што приближно достигнувало до 40% од трошоците за 
одржување на станбените згради. Тие презентирале примерок од 
пресметка на месечната кирија што се засновал на просечната вредност 
на реконструкцијата, на просечната големина на станот и на просечниот 
бруто-приход.  

 Под претпоставка дека просечната вредност на реконструкцијата 
изнесува 2200 полски злоти, дека 1,5% од таа вредност бил максималниот 
просек достигнат со контролираната кирија и дека просечниот стан 
бил со површина од 40 квадратни метри, просечната месечна кирија 
достигнувала до 110 полски злоти. Тие потенцирале дека таа сума 
претставувала 5% од просечниот бруто-приход, додека, според нив, во 
земјите на Европската унија, на кирија отпаѓале 25- 30% од просечниот 
бруто-приход.  

100. Сеполската асоцијација на сопственици на имот навела, меѓу другото, 
дека оспорената законска одредба го крши уставниот принцип на 
пропорционалност затоа што група од околу 100 000 сопственици морала 
да го понесе главното оптоварување на социјалната заштита овозможена 
од страна на полската држава за околу 900 000 станари, без каква 
било финансиска поддршка од приближно 15 000 000 полски даночни 
обврзници.  

101.  Полската асоцијација на станари сметала дека оспорените одредби биле 
во согласност со Уставот. Тие го потенцирале фактот дека голема група 
на станари, особено оние на кои им било одобрено да ги изнајмуваат 
нивните живеалишта со административни одлуки, се наоѓале во многу 
лоша финансиска состојба. Тие потенцирале дека за време на периодот 
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на Државното управување со прашањата од областа на домувањето, овие 
станари инвестирале во живеалиштата и со тоа, имале свој придонес во 
однос на трошоците за одржување на зградите, иако не биле законски 
обврзани да направат такво нешто. За време на расправата, одговарајќи 
на поставено прашање од страна на судиите, претседателот на Полската 
асоцијација на станари признал дека меѓу станарите кои плаќале 
контролирана кирија, имало и богати лица, па во однос на овие лица, 
зголемувањето на киријата би било оправдано.   

102.  На 2 октомври 2002 година, Уставниот суд, во својство на целосен суд, 
го прогласил делот 9 (3) од Актот од 2001 година за неуставен затоа 
што не бил во согласност со член 64 §§ 1 и 2 и со член 31 § 3 од Уставот 
(видете ги ставовите 109 и 110, подолу). Во согласност со ова, одредбата 
била укината. Укинувањето влегло во сила на 10 октомври 2002 година, 
датумот на објавување на пресудата во Дневникот / Весникот на закони.

103.  Во образложението на својата пресуда, Уставниот суд темелно ја цитирал 
сопствената пресуда од 12 јануари 2000 година (видете ги ставовите 80-
82, погоре). 

 Во заклучокот, Судот навел дека фактот што Актот од 2001 година го 
укинал Планот за контролирана кирија не довел до подобрување на 
положбата / ситуацијата на сопствениците затоа што наместо планот, 
бил претставен несоодветен и нефункционален механизам со кој се 
контролирало зголемувањето на кириите. Нивно мислење е дека не само 
што делот 9(3) ја „замрзнал“ неповолната позиција на сопствениците, 
состојба за која веќе било утврдено дека не е во согласност со Уставот, туку 
дека, исто така, благодарение на променливите економски околности, тој 
довел до значително намалување на каква било можност за зголемување 
на кириите со кое би се покриле трошоците на сопствениците што 
настанале од одржувањето на имотите.  

 Судот го повторил тоа што веќе го навел во својата пресуда од 12 јануари 
2000 година, односно дека битните одредби го ставале главниот товар 
на жртвувањето, кое општеството морало да го направи во корист на 
станарите во тешка финансиска состојба, врз сопствениците на имот. 
Судот понатаму посочил дека со делот 9(3), државата продолжила да ги 
повредува имотните права, повреда што започнала со одредбите на Актот 
од 1994 година, особено затоа што сопствениците не биле ослободени од 
ниту една од своите претходни должности во поглед на одржувањето на 
имотот. 

104.  Најголемата острина во образложението на Уставниот суд е следнава: 

 „За време на транзицијата од контролирана кирија, во договорна кирија, 
неопходно е да се контролира зголемувањето на киријата... Во повеќето 
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европски држави постоеле законодавни тела кои ја имале контролата врз 
зголемувањето на кириите. Воведувањето на таков механизам во полските 
закони изгледа е мошне оправдано, и потребата од такво нешто е сосема 
очигледна, имајќи ги предвид недостигот на станови и отсуството на 
пазар за изнајмување на недвижности кој би имал влијание врз висината 
на киријата. Многу малата понуда на станови за изнајмување довела до 
ситуација во која станарите се изложени на претерани и неоправдани 
барања од страна на сопствениците. Затоа има потреба од регулирање на 
зголемувањето на кириите. 

 Додека ја признава ова неопходност, Уставниот суд е убеден дека 
механизмот кој бил воведен со оспорената одредба, е нефункционален и е 
објективно несоодветен за исполнување на целите што биле зацртани од 
страна на законодавството. 

...

 За почеток, Уставниот суд ќе го преиспита влијанието на функционирањето 
на делот 9 (3) од Актот од 2001 година врз сопствениците кои биле 
подложени на контролирана кирија според Актот од 1994 година. Од 
гледна точка на овој суд, оспорената одредба не само што ја „замрзнала“ 
неповолната положба на сопствениците, која настанала со Актот од 
1994 година, положба за која веќе било утврдено дека не е во согласност 
со Уставот, всушност, и ја влошила таа положба имајќи ги предвид 
променливите економски околности. 

...

 Во времето кога сегашниве закони влегле во сила, станарите плаќале 
кирија која била определена од страна на општините. (Исплатената кирија), 
според информациите добиени од страна на Канцеларијата за домување 
и градски развој, покривала одвај 60% од трошоците за одржување на 
станбените згради. Актот од 2001 година не ја зголемил киријата на ниво 
кое можело да биде утврдено во согласност со принципите поставени 
од страна на Уставниот суд во одлуката од 12 јануари 2000 година. Ниту, 
пак, законодавството им дало на сопствениците можност да ја зголемат 
киријата до ниво кое ќе осигурело поврат на нивните трошоци. Актот од 
2001 година го замрзнал нивото на кирии и ги поставил нив како појдовно 
ниво / референтно ниво за пресметување на идните зголемувања. 

...  

 Според мислењето на Уставниот суд, за постигнување на разумно ниво 
на кирија неопходно е да се преземе една од следниве две мерки: или да 
има еднократно зголемување на ниското ниво на контролирана кирија, 
придружено со рестриктивна заштита на станарите од идни зголемувања 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА654

или додека се замрзнуваат применливите кирии, да се дозволи серија од 
не толку мали покачувања во еден краток временски период, сè додека не 
се постигне едно прифатливо ниво. Меѓутоа, законодавството одредило 
несразмерно ниска основна кирија и овозможило само строго регулирани 
покачувања, кои биле поврзани со стапката на инфлација. Законодавството 
не го зело предвид фактот дека стапката на инфлација била во постојан 
пад, што значи дека допустливите покачувања биле незначителни и 
се сведувале само на неколку процентни поени од основната кирија и 
не овозможувале, за чисто математички цели, постигнување на ниво 
што ќе осигурело профитабилност или најмалку поврат на трошоците 
за одржување. Намалувањето на стапката на инфлација, иако општо 
гледано претставува позитивен знак на економска стабилност, довело до 
стагнација на кириите на ниско ниво.

 Назадувањето на ситуацијата на сопствениците кои добивале 
контролирана кирија, исто така, е видливо ако се направи споредба на 
зголемувањата на кириите според Актот од 1994 година и зголемувањата 
дозволиви според Актот од 2001 година. Како што може да се заклучи од 
информациите доставени од Канцеларијата за домување и градски развој 
(во поглед на функционирањето на Актот од 1994 година), во тоа време, 
општините значително ја зголемувале контролираната кирија на годишно 
ниво; во 1996 година, кога стапката на инфлација изнесувала околу 20%, 
тие ја зголемиле киријата просечно за околу 30%, додека, пак, во 1997 
година, кога стапката на инфлација изнесувала 13%, тие ја зголемиле 
киријата за 31%. Брзината на транзицијата во однос на разумното ниво 
на кирија била поголема тогаш отколку во денешно време. Тоа било 
така затоа што самите општини кои поседувале станбени згради, биле 
силно заинтересирани за вистинско зголемување на кириите. На крај, 
претходните одредби им давале на сопствениците надеж за олабавување 
на политиката за одредување на кириите. Без оглед на висината на 
контролирана кирија која им била наметната ним од страна на општините, 
тие знаеле дека од 2005 година ќе можат слободно да се договараат за 
износот на кириите. Меѓутоа, оваа надеж им била одземена со делот 9(3) 
од Актот од 2001 година. Иако највисоката стапка од 3% нема повеќе да се 
применува по (31 декември) 2004 година, имајќи ја предвид одредбата од 
делот 9(3), ова највисока стапка нема да биде достигната во стварноста. 

 Според Уставниот суд, горенаведените околности даваат доволна основа 
да се заклучи дека состојбата на сопствениците кои претходно добивале 
контролирана кирија сега, без сомнение, е помалку поволна отколку што 
била според Актот од 1994 година... Спротивно, делот 9(3) продолжил со 
повредата на правата на имот. Во оваа фаза е неопходно да се одреди каква 
е ситуацијата на сопствениците во поглед на другите прашања, настрана 
од ограничувањата на зголемувањето на кириите. Ако по... пресудата од 
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12 јануари 2000 година, законодавството значително променило кој било 
дел од правната / законската положба на сопствениците и со тоа, на некој 
начин, им надоместило за загубите кои произлегуваат како резултат на 
намалената кирија, процената на висината на киријата во сегашниов 
случај мора да се заснова на поинакви критериуми од оние на кои се 
повикуваше овој Суд во 2000 година.   

 Од 12 јануари 2000 година немаше промени на законодавството, освен 
воведувањето на Актот од 2001 година, кој сериозно ја влоши состојбата 
на сопствениците. Тие сè уште го носат товарот на обврските наметнати 
врз нив со Актот за градба, чие неисполнување, како што потенцирал и 
народниот правобранител, е придружено со казни. Немало измени на 
одредбите кои се однесуваат на данокот на приход, во најмала мера во 
поглед на даночни олеснувања / даночни одбитоци (или од приходот 
кој подлежи на оданочување) од сумите потрошени за одржување на 
станбените згради во кои становите се изнајмуваат на станари. Ниту, 
пак, законодавството вовело поповолни заеми наменети за поправки... 
Уставниот суд, исто така, посочува дека со Актот од 2001 година значително 
не се подобрила состојбата на сопствениците во поглед на прекинувањето 
на договорите. 

...

 Во согласност со тоа, целосно е оправдано да се повикаме на наодите на 
овој суд во поглед на делот 56(2) од Актот од 1994 година. Иако одредбите 
кои се предмет на разгледување, се сменети, и Судот сега разгледува сосема 
различни законски инструменти (контрола на зголемувањето на кириите 
наспроти Планот за контролирана кирија од Актот од 1994 година), 
срцевината на спорот и прашањата кои се предмет на разгледување, 
остануваат исти во суштина, имено ситуацијата / положбата на 
сопствениците врз кои законодавството наметнува намалени нивоа на 
кирија. Како дополнение на ова, делот 9(3) води кон различен однос кон 
сопствениците, во зависност од тоа дали тие се страни во договорите 
за изнајмување кои се формално регулирани со Планот за контрола на 
киријата или, пак, се страни во договори за изнајмување кои се засноваат 
на слободно одредени износи на кирија. Како што е покажано погоре, во 
праксата, механизмот за зголемување на киријата неповолно влијае врз 
првата група на сопственици, а во исто време неоправдано на трошок на 
станарите ја фаворизира втората група.  

 Во поглед на горенаведеното, Уставниот суд смета дека (функционирањето) 
на оспорената одредба е идентично со континуираната повреда на 
правото на сопственост стекнато од страна на специфична група на 
сопственици, имено оние кои влегле во односи за изнајмување врз основа 
на административни одлуки за доделување на живеалиште или на други 
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основи, пред воведувањето на Државното управување со прашањата од 
областа на домувањето во одредена општина. Не само што законодавството 
не успеало да ги приспособи износите на контролирана кирија, и покрај 
фактот што за нив било утврдено дека се во спротивност со Уставот, туку, 
всушност, законодавството, преку воведувањето на рестриктивните 
одредби во однос на зголемувањето на кириите, практично ги замрзнало 
тие кирии на нивоа за кои не може да се каже дека се во согласност со 
уставните гаранции на правото на сопственост. 

...

 Вреди повторно да се напомене дека имајќи ја предвид пресудата од 12 
јануари 2000 година, ограничувањата кои се предмет на разгледување, 
се недвосмислено водени од потребата да се заштитат јавниот мир 
и правата на другите лица, имено на станарите. Меѓутоа, според 
праксата на Уставниот суд, член 31 § 3 од Уставот бара ограничувањата 
на гарантираните права во оваа насока да бидат неопходни. Во поглед 
на киријата (посебниот план), Уставниот суд го оквалификувал како 
неопходно – барем за време на транзицијата - ограничувањето на 
правото на сопственост, „оневозможувајќи ја слободата за стекнување 
на профит, со одредување на висината на кириите на таков начин што 
овозможил само покривање на трошоците за одржување и за поправање 
на станбената зграда“. Според овој Суд, ограничувањето под тој минимум 
е противуставно. Ставањето на финансискиот товар на субвенционирање 
на киријата врз една општествена група, поточно врз сопствениците, исто 
така, се сметало за неуставно затоа што „должноста да им се помогне на 
сиромашните и (должностите кои се неразделиви од) социјалната правда 
не се само обврска на овие лица“.  

 Уставниот суд предвидел и сè уште предвидува можност за применување 
на други законски решенија... кои ќе доведат до поизедначена општествена 
распределба на оптоварувањето кое е поврзано со неопходноста да се 
задоволат потребите за домување. Затоа, не е потребно да се стави целиот 
товар само на една група, групата на сопственици. Како резултат на ова, 
Уставниот суд смета дека ограничувањето кое произлегува од делот 9 
(3)... не ги исполнува критериумите кои се воспоставени со принципот 
на пропорционалност и смета дека ова ги надминува границите на 
толеранција во поглед на ограничувањата на правото на сопственост 
пропишани во член 31 § 3 од Уставот.  

 Уставниот суд не е компетентен да ги одреди минималните нивоа 
на кирија... (како и да е) од гледна точка на заштита на правата на 
сопствениците, (тој) повторно ја потенцира клучната важност на 
правилното одредување на трошоците за одржување и за поправки 
на станбените згради. Тие го формираат асполутно најниското ниво... 
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Што се однесува до имплементацијата на уставните права на станарите, 
Уставниот суд потенцира дека, иако со оваа пресуда делот 9(3) од Актот од 
2001 година се прогасува за неуставен, Актот сè уште наметнува значајни 
ограничувања врз слободата за зголемување на кириите. Дефинитивно 
најважен е делот 28(2), кој останува во сила и во кој е наведено дека... 
заклучно со 31 декември 2004 година, годишната кирија не смее да 
надмине 3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето“. 

Ѓ. Одлуката на Уставниот суд од 12 мај 2004 година  

105. На 12 мај 2004 година, Уставниот суд ја разгледал уставната жалба 
поднесена од страна на извесен J.-M. O., кој во својата жалба ја оспорил 
уставноста на делот 9(3) и на делот 28(3) од Актот од 2001 година 
(видете ги ставовите 85 и 86, погоре). Тој тврдел дека овие делови не се во 
согласност со член 64 § 1 (заштита на правата на сопственоста) од Уставот, 
во врска со член 31 § 3 (принцип на пропорционалноста).  

Во своите писмени приговори, јавниот обвинител и претставниците од 
Парламентот побарале од судот да ја прекине постапката во делот кој се 
однесувал на уставноста на делот 9(3) затоа што овој дел од Актот веќе бил 
укинат со пресудата од 2 октомври 2002 година; тие, исто така, побарале 
од судот да одлучи дека делот 28(3) од Актот е во согласност со Уставот. 

 За време на јавната расправа, J.-M.O. навел дека има намера да остане на 
своите тврдења изнесени во поднесената жалба само во однос на делот 
28(3). 

106.  Уставниот суд утврдил дека делот 28(3) е во согласност со Уставот и 
додал: 

  „Како што може да се види од пресудите на Уставниот суд од 12 јануари 
2000 година и од 2 октомври 2002 година, прашањето за одржување на 
максимално највисокото ниво на кирии веќе беше разгледано од страна на 
овој Суд и беше образложено дека на мерката се гледа како на неопходна, 
од гледна точка на јавниот ред - барем додека трае периодот на транзиција. 
Потребата да се заштитат станарите од неоправдано високите кирии е 
оправдана, имајќи ја предвид состојбата со домувањето во Полска која е 
последица на Државното управување со домувањето што резултирало со 
општопознатиот недостиг од станови. 

 Ограничување на висината на киријата - како што е ова кое е воведено 
од страна на оспорената одредба – не ја загрозува суштината на правото 
на сопственост затоа што не ги лишува сопствениците од клучните 
елементи на тоа право. Мора да се нагласи дека правото на изнајмување 
е едно од финансиските права кое е заштитено од страна на член 64 §§ 
1 и 2 од Уставот, и дека ограничувањата на правото на сопственост се 
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својствени за многу финансиски права, вклучувајќи го тука и правото за 
изнајмување.  

 Оспорениот дел го одредува максималното ниво / максималниот износ на 
кириите со јасно одредена временска рамка – до крајот на 2004 година 
- и ова, исто така, може да има влијание на тоа дали на привременото 
ограничување на правото на сопственост може да се гледа како на 
незагрозување на неговата суштина / битие. 

 Исто така, мора да се потенцира дека поставувањето на јасна временска 
рамка во делот 28(3) подразбира и обврска на законодавството кон 
сопствениците, која мора да биде проценета од аспект на принципот на 
доверба на граѓаните во државата и во законите донесени од нејзина 
страна“. 

Е.  Битни уставни одредби 

107.  Во член 2 од Уставот е наведено дека: 

 „Република Полска ќе биде демократска држава владеена од страна на 
правото и ќе ги имплементира принципите на социјална правда“.  

108.  Член 20 ги одредува основните принципи на кои се заснова полскиот 
економски систем. Тој гласи: 

  „Општество на пазарна економија, која се заснова на: слободата на 
економското дејствување / економска активност, приватната сопственост, 
солидарноста, дијалогот и соработката меѓу социјалните партнери; тоа 
се нештата кои ќе бидат основите на економскиот систем во Република 
Полска“. 

109.  Член 31 § 3 гласи:

 „Какво било ограничување на користењето на уставните слободи и права 
може да биде наметнато само со закон и само тогаш кога тоа е неопходно 
во една демократска држава за заштита на нејзината безбедност или на 
јавниот ред, или за заштита на природната средина, на здравјето или 
на јавниот морал, или за слободите и правата на другите лица. Ваквите 
ограничувања нема да ја загрозуваат суштината на слободите и на 
правата“.

110.  Член 64 го заштитува правото на сопственост во следниве услови: 

 „1. Секој има право на сопственост, други имотни права и право на наследство. 

2.  Сите, на еднаква основа, ќе добијат правна заштита во однос на сопственоста, 
на другите имотни права и на правото на наследство. 
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3.  Правото на сопственост може да биде ограничено само со закон и само до 
онаа мера која не ја загрозува суштината на таквото право“. 

111.  Член 75 се однесува на заштита на станарите. Тој гласи: 

 „1. Јавните власти ќе водат политика која ќе се грижи за задоволување на 
потребите за домување на граѓаните, посебно во делот на борбата против 
бездомништвото, ќе промовираат, унапредуваат и развиваат евтин начин 
на домување и ќе ги поддржуваат активностите што се насочени кон 
обезбедување на дом од страна на секој граѓанин. 

2.  Заштитата на правата на станарите ќе биде одредена со статут / закон“. 

112.  Во член 76 се вели:

 „Јавните власти ќе ги штитат потрошувачите, купувачите, работодавците 
или изнајмувачите од дејства кои ќе ги загрозат нивните здравје, 
приватност и безбедност, како и од нечесна пазарна пракса. Опсегот на 
ваквата заштита ќе биде прецизиран со статут / закон“. 

Ж.  Општи ефекти од поништувањето на делот 9(3) од Актот од 2001 
година

113. По 10 октомври 2002 година, како резултат на пресудата на Уставниот 
суд, им беше овозможено на сопствениците да ги зголемат кириите до 
3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето. Општо земено, 
на крајот на 2002 година, висината на кириите се зголеми. Според 
Владата, во областа Варшава каде што претходно висината на киријата 
изнесувала 2,17 полски злоти за квадратен метар, киријата се зголемила 
четирикратно, достигнувајќи околу 10,00 полски злоти за квадратен метар 
во 2004 година. Според извештаите објавени во полските медиуми, во 
поголемиот дел од другите градови, 3% од вредноста за реконструкиција 
на живеалиштето изнесуваше меѓу 5,00 и 6,00 полски злоти за квадратен 
метар. Износите на слободно одредените договорни кирии беа уште 
повисоки; понекогаш, особено во големите градови, разликата можеше да 
достигне од 200% до 300%.    

З.  Измените од декември 2004 година 

1.  Подготвителна работа и усвојување од страна на Парламентот 

 (а)  Законскиот предлог на Владата 

114.  На почетокот на 2003 година, Владата започна да подготвува предлог-
закон за изменување на Актот од 2001 година. Овој предлог-закон беше 
доставен / поднесен во Парламентот на 30 декември 2003 година. 
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115. Во образложението на предлог-законот беше наведено дека меѓу целите 
на предложените измени се, меѓу другото, и „прецизирање на правата 
и на обврските на сопствениците и на станарите, со цел да се зајакне 
заштитата на послабата страна“; „да се воведат нови правила за заштита 
на станарите од претерано зголемување на кириите и на другите давачки 
/ трошоци поврзани со користењето на живеалиштето“; и „да се намали 
нееднаквоста меѓу уставно загарантираната заштита на станарите и 
уставните права на сопствениците“. 

116.  Владата предложи одреден број на измени на постојните одредби. 
Најважна и најконтроверзна измена беше предложениот дел 28, во 
согласност со кој (член 2), односно Планот за контролирана кирија, и 
покрај фактот дека од страна на законодавството беше определено крајот 
на неговата важност да биде на 31 декември 2004 год., се предлагаше 
тој да остане во сила до крајот на 2008 година и да се однесува на сите 
договори за изнајмување кои влегле во сила пред 10 јули 2001 година. 
Според овие договори, станарите плаќаа контролирана кирија. Ова, во 
пракса, се однесуваше на сите договори за изнајмување што потекнуваа 
од административни одлуки за доделување на живеалишта во станбени 
згради кои се во приватна сопственост.   

 Се предвидуваше оваа одредба да се применува главно кон сите 
индивидуални сопственици, додека нејзината примена на јавните 
друштва за домување и на задругите за домување ќе имаше минимален 
ефект. Во образложението беше наведено дека целосното поништување 
на Планот за контролирана кирија „може да предизвика (да доведе до) 
драматично зголемување на кириите“ по крајот на 2004 година и дека 
со ова ограничување „ќе се овозможи мирна транзиција од износите на 
кириите на крајот на 2004 година, во износите на кирии одредени во 
согласност со општите принципи“.   

 Затоа, Владата предложи дека контролираната кирија треба да биде 
замрзната на 3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето 
до 31 декември 2004 година; на 3,25% до крајот на 2005 година; до 3,5 % 
до крајот на 2006 година; на 3,75 % на крајот на 2007 година и на 4% на 
крајот на 2008 година. 

117.  Ефектите од предложеното замрзнување на кириите за изнајмување 
и од замрзнувањето на правата на индивидуалните сопственици добија 
значителено внимание од страна на медиумите и доведоа до засилени и 
вжештени јавни дебати. Предлогот беше жестоко критикуван од страна 
на сите здруженија на сопственици.    

118.  На крајот на 5 октомври 2004 година, Владата достави / поднесе 
до Парламентот предлог-закон за измени на постојниот закон. Тие 
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(владините претставници) го повлекоа нивниот првичен предлог за 
замрзнување на износите на кириите по 31 декември 2004 година. Тие сè 
уште останаа на предлогот за ограничување на зголемувањето на кириите 
во однос на договорите за изнајмување кои потекнуваат од претходните 
административни одлуки. 

 (б)  Предлог-закони поднесени од страна на пратениците 

119. На 22 јуни 2004 година, група на пратеници од партијата „Закон и 
правда“поднесе предлог-закон, предложувајќи измени на Актот од 2001 
година. 

120.  Општиот притисок кој требаше да се постигне со  предложените измени 
и како што беше и објаснето во самото образложението, беше: 

„Да се осигури ефективна заштита на правата на станарите, како што е и 
загарантирано со член 75 § 1 и со член 76 од Уставот, преку:   

(а)  Спречување на претераното користење на правото за прекинување на 
договорите за изнајмување склучени во согласност со делот 11(5) од 
Актот од 2001 година, од страна на сопствениците.  

(б) Спречување на нарушување на функционирањето, кое би се јавило како 
резултат на неисполнувањето на должностите кои произлегуваат од 
договорите за изнајмување на живеалиштата од страна на сопствениците 
(дури и во оние случаи каде што сопствениците се непознати, и општината 
не управува со имотот)“. 

 (в)  Парламентарна дебата 

121.  Парламентот одлучи да расправа за двата предлог-закона истовремено. 
Првото читање се одржа на 6 октомври 2004 година. Второто читање и 
усвојувањето на амандманите се одржаа по доставувањето на извештаите 
од страна на: Парламентарната комисија за инфраструктура, Комисијата 
за семејна и социјална политика и Комисијата за локална самоуправа и 
регионална политика на 17 ноември 2004 година. По третото читање, кое 
се одржа на 19 ноември 2004 година, предлог-законите беа усвоени од 
страна на Sejm (Долниот дом на полскиот Парламент) и истиот ден му беа 
доставени на Сенатот и на претседателот на Полска.

На 6 декември 2004 год., Сенатот предложи неколку измени, меѓу кои 
најзначајна беше измената на делот 9 од Актот од 2001 година, која го 
ограничуваше максималното зголемување на кириите на ниво од 10% 
годишно во ситуации каде што исплатената кирија надминуваше 3% од 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето.   
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122. На 17 декември, Sejm (Долниот дом на полскиот Парламент) прифати 
некои од измените предложени од страна на Сенатот; најзначајна беше 
измената на делот 9. Истиот ден, Актот на Парламентот му беше доставен 
на потпишување на претседателот на Полска. Претседателот го потпиша 
на 23 декември 2004 година. 

123.  На 22 декември 2004 година, и покрај медиумските извештаи во кои 
било наведено дека новата одредба на делот 9 од Актот од 2001 година 
не ја исклучува можноста за еднократно зголемување на киријата, дури 
и во оние случаи каде што киријата била еднаква или помала од 3% од 
вредноста на реконструкцијата на живеалиштето, Парламентот по брза 
постапка усвоил друг закон со кој се направени измени на Актот од 2001 
година. Законот бил предложен од страна на група пратеници и содржел 
само еден предлог, имено да се додаде уште еден член во делот 9 на Актот 
од 2001 година (видете го став 132, подолу). Истиот ден, законот бил 
препратен и прифатен од страна на Сенатот. Претседателот на Полска го 
потпишал Актот на Парламентот на 23 декември 2004 година. 

2.  Измените од 17 декември 2004 година 

124.  Актот од 17 декември 2004 година, со измените на Актот од 2001 
година за заштита на правата на станарите, за ресурсите за домување на 
општините и со измените на Граѓанското право и измените на одредени 
статути (Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw) 
(„Измените од 17 декември 2004 година“) влегуваат во сила на 1 јануари 
2005 година. 

 (a)  Ограничувања на зголемувањето на кириите 

125.  Делот 1(8) од Измените од 17 декември 2004 година додал нов дел 
8а на Актот од 2001 година. Оваа нова одредба била напишана со цел 
да ги имплементира и одлуката на Уставниот суд од 2 октомври 2002 
година и уставниот принцип за заштита на правата на станарите. Оваа 
одредба го подложува правото на зголемување на кириите на различни 
ограничувања. 

Делот 8а, во своите најбитни делови, гласи: 

 „(1) Сопственикот може да ја зголеми киријата или другите давачки за 
користење на живеалиштето, со давање на (на станарот) известување за 
зголемување на киријата не подоцна од крајот на календарскиот месец (и) 
во согласност со условите / роковите за давање на известување. 

 (2)  Рокот за давање на известување за зголемување на киријата или на 
другите давачки за користење на живеалиштето ќе биде три месеци, освен 
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ако страните немаат договорено подолг временски период во нивниот 
договор. 

...

(4)  Зголемување онаму каде што киријата или другите давачки за користење 
на живеалиштето ќе надминат 3% од вредноста на реконструкцијата на 
живеалиштето, во период од една година, може да има само од оправдани 
причини. По писмено барање од страна на станарот, сопственикот мора во 
период од седум денови да ги образложи причините за зголемувањето и 
да достави неговите / нејзините пресметки во писмена форма.  

 (5)  Станарот може во период од два месеца по добивањето на известувањето 
за зголемување на киријата да го оспори зголемувањето во согласност со 
член (4) и преку поведување на судско дејство да добара зголемувањето 
да се прогласи за неоправдано или за оправдано, но во друг износ; (тој или 
таа, исто така, може) да одбие да го прифати зголемувањето, со тоа што 
во овој случај, договорот за изнајмување ќе биде прекинат по истекот на 
рокот за известување. Товарот на докажување во поглед на оправданоста 
на зголемувањето паѓа врз сопственикот. 

...

(7)  Одредбите од членовите (1) до (6) нема да важат/ нема да се применуваат 
на зголемувања.

1. кои не надминуваат 10% од моменталната кирија или моменталните 
давачки за користење на живеалиштето за период од една година;

2. кои се однесуваат на давачки што не зависат од сопственикот“.

126.  Во согласност со делот 1 (9)(а) од Измените од 17 декември 2004 
година, членовите (1) и (2) од делот 9 од Актот од 2001 година биле 
преформулирани, и сега гласат:  

 „(1) Зголемување на киријата или на другите давачки за користењето на 
живеалиштето, особено давачките кои не зависат од сопственикот (на 
пример, давачките за електрична енергија, за вода, за централно греење 
итн.) не може да се направи почесто од еднаш на шест месеци, но ако износот 
на киријата или на другите давачки за користење на живеалиштето на 
годишно ниво, без трошоците кои не зависат од сопственикот, надмине 
3% од вредноста за реконструкција на живеалиштето, годишното 
зголемување не може да биде повисоко од 10% од моменталната кирија 
или моменталните давачки за користење на живеалиштето; (ваквото 
покачување) ќе биде пресметано без трошоците кои не зависат од 
сопственикот. 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА664

 (2)  Ако давачките кои не зависат од сопственикот, се зголемиле, тој или таа 
ќе му достави писмена изјава на станарот во која ќе ги наведе давачките 
и причините за нивното зголемување. Станарот е обврзан да ги плати 
зголемените давачки, само до она ниво до кое е неопходно за да може 
сопственикот да ги покрие трошоците за снабдување со ресурсите 
наведени во делот 2(8) (на пример, електрична енергија, вода, централно 
греење).  

 (б)  Прекинување на договор за изнајмување 

127.  Делот 1(11)(а) од Измените од 17 декември 2004 година воведува 
некои измени во поглед на раскинувањето на договорите од страна на 
индивидуалните сопственици. Меѓутоа, новиот дел 11 од Актот од 2001 
година само малку се разликува од претходната одредба која се однесуваше 
на раскинување на договорите (видете ги ставовите 87-88, погоре). 

Делот 11 (1), во своите битни делови, сега гласи:  

„Ако станарот има право да го изнајмува живеалиштето, сопственикот може 
да му достави известување само за причините наведени во членовите 
(2) до (5)... Известувањето треба, поради можноста да биде укинато и 
прогласено за неважечко, да биде доставено писмено.   

Членовите (2), (4) и (5) од делот 11 останале непроменети. Член (3) сега гласи: 

 „Сопственикот на изнајменото живеалиште за кое киријата е пониска од 3% 
од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето во дадена година, 
може да го прекине изнајмувањето: 

 (1) со известување со рок од шест месеци, доколку станарот не живеел во 
станот повеќе од дванаесет месеца; 

 (2) со известување со рок од еден месец, кој ќе истече на крајот на 
календарскиот месец, во однос на лице на кое му е одобрено друго 
живеалиште на истата или на блиска локација, и под услов тоа живеалиште 
да ги исполнува условите кои се пропишани за заменско живеалиште“.  

128.  Во однос на случаи каде што сопственикот, неговите возрасни предци 
или лица за кои тој е обврзан да плаќа издршка имаат намера да живеат во 
станот на сопственикот (исто така, видете го став 89, погоре) сегашниот 
дел 11 (7) предвидува дека во известувањето за напуштање на станот, со 
можност тоа да биде прогласено за неважечко, треба да биде наведено 
лицето што ќе живее во станот. 

Роковите / условите за давање на известувањето (шест месеци и три години) 
остануваат исти. 

129.  Според делот 11(12), прекинувањето на договорите кога станува збор 
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за станари кои на денот на доставување на известувањето се постари од 
75 години и кои по истекувањето на рокот од три години предвиден со 
известувањето, немаат одобрување да користат друго живеалиште и кои 
немаат кој да се грижи за нив, ќе влезе во сила по нивната смрт.  

 (в)  Должности во поглед на одржувањето и на поправките 

130.  Измените од 17 декември 2004 година, во својот дел 5, воведуваат нова 
одредба – дел 6а – со која се одредува листа на должности на сопствениците 
чии станови се издадени. Во суштина, оваа одредба го повторува делот 9 
од Актот од 1994 година (видете го став 78, погоре).  

131.  Делот 6б, претставен во истиот дел 5 од Измените од 17 декември 2004 
година, ги одредува должностите на станарите. Тој, во своите битни 
делови, гласи: 

  „(1) Станарот е обврзан да го одржува живеалиштето во исправна 
техничка, санитарна и хигиенска состојба, како што е пропишано со други 
посебни одредби, и да ги почитува правилата на добро однесување во 
зградата. Тој или таа, исто така, е обврзан /-а да преземе мерки за заштита 
од штети или уништување на деловите на зградата што се наменети за 
заедничка употреба, како што се: лифтовите, скалите, ходниците, цевките 
и другите (слични) простории и просторот околу зградата“.

 Член (2) определува детална листа на поправки и работи што треба да се 
направат за одржување на станот. 

3.  Измените од 22 декември 2004 година 

132. Актот од 22 декември 2004 година за изменување на Актот од 2001 
година за заштита на правата на станарите, за општинските ресурси за 
домување и за измени на Законот за Граѓанско право           („Измените од 
22 декември 2004 година“) влегува во сила на 1 јануари 2005. Неговиот 
дел 1 гласи:  

 „Во делот 9(1) (од Актот од 2001 година) следниов член (1) (2) ќе биде 
вметнат: 

  ’Одредбите од член (1), исто така, ќе се применуваат во случај на 
зголемување на киријата или на другите давачки за користење на 
живеалиштето, освен за давачките кои не зависат од сопственикот ако 
по зголемувањето, износот на годишна кирија или другите давачки 
за користење на живеалиштето, освен за давачките кои не зависат од 
сопственикот, надминуваат 3% од вредноста на реконструкцијата на 
живеалиштето‘ “.

Ѕ.  Пресудата на Уставниот суд од 19 април 2005 година 
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1.  Оспорување на уставноста на Измените од декември 2004 година 

133.  На 4 јануари 2005 година Полскиот синдикат на сопственици на имоти 
поднесе барање до Уставниот суд во кое ја оспоруваше уставноста на 
Измените од 17 декември и од 22 декември 2004 година („Измените од 
декември 2004 година“). Синдикатот тврдеше дека особено одредбите со 
кои се продолжува контролата од страна на државата над зголемувањето 
на кириите за изнајмување на живеалишта што се во сопственост на 
приватни лица, не се во согласност со уставните принципи за заштита на 
законски стекнатите права и со довербата на граѓаните во државата и во 
законите коишто ги донесува.  

 Во тој контекст, тие потенцирале дека полските власти ја прекршиле 
оврската што ја презеле, т.е. да го прекинат важењето на Планот за 
контролирана кирија заклучно со 31 декември 2004 година, и со помош 
на два последователни закона, имено со Актот од 1994 година и со 
Актот од 2001 година, тие не успеале да го укинат оспорениот план и 
едноставно само го замениле со понатамошни ограничувања во однос на 
зголемувањето на кириите.   

134.  На 19 јануари 2005 година  јавниот обвинител поднесол / доставил 
барање до Уставниот суд, во кое ја оспорувал уставноста на Измените 
од декември 2004 година. Тој особено ги оспорувал одредбите што го 
ограничувале зголемувањето на кириите до 10% и во своето барање in-
ter alia образложил дека овие ограничувања доведувале до неоправдано 
мешање во имотните права на сопствениците. Тој понатаму тврдел дека 
Парламентот ја прекршил сопствената должност да усвојува „пристојни / 
скромни закони, особено должноста да ги формулира законските одредби 
на коректен и рационален / логичен и доследен начин. 

135. Уставниот суд ги поканил претседателот на Sejm, како претставник во 
името на Парламенот, Сеполската асоцијација на сопственици на имот 
и Полската асоцијација на станари да учествуваат во постапката и да ги 
поднесат нивните забелешки во писмена форма. Претседателот на Sejm 
и Сеполската асоцијација на сопственици на имот целосно го поддржале 
барањето на јавниот обвинител. Асоцијацијата поднела детални 
пресметки во однос на износите на кириите што би биле неопходни за да 
се покријат трошоците на одржување на станбените згради. Нејзините 
претставници тврделе дека во поглед на најголемиот број такви згради, 
имало „недостиг на поправки“што изнесувале 60% од неопходните 
трошоци за реконструкција од вредноста на живеалиштето со помош на 
големи поправки, како и дека за обезбедување на потребните средства 
за овие намени, потребно е висината на кириите да достигне до 6% од 
вредноста на реконструкција на живеалиштето на годишно ниво.  
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 Полската асоцијација на станари тврдела дека постојната можност за 
зголемување на кириите што биле одредени на 3% од вредноста на 
реконструкцијата, на 10% на годишно ниво веќе наметнала претерано 
оптоварување на станарите. Тие тврделе дека Асоцијацијата на 
сопственици доставила претерани и преувеличени бројки во поглед на 
трошоците за неопходните поправки. Во поглед на зголемувањето на 
кириите, исто така, потенцирале дека финансиската помош на станарите 
од страна на државата била практично непостоечка.  

2.  Пресудата од 19 април 2005 година 

136. Уставниот суд го разгледал барањето на јавниот обвинител на 19 април 
2005 година. Го поништил делот 1 (9) (а) од Измените од 17 декември 
2004 година до онаа мера што какво било зголемување на кириите над 
3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето било предмет на 
максимален износ од 10% на годишно ниво од моменталната кирија и го 
поништил целосно делот 1 од Измените од 22 декември 2004 година. 

 Во својата пресуда, Судот направил детална анализа на законите за 
домување што биле во сила во периодот од 1994 година до 2004 година 
и анализа на нивното историско и општествено минато. Судот се 
осврнал на сопствените пресуди со кои ги поништил последователните 
нефункционални законски одредби и исто така, се осврнал на последиците 
предизвикани од овие одредби.  

 Пресудата содржи детално образложение и темелна анализа на 
различните социјални, општествени, политички и економски околности 
што имаат влијание врз моменталната состојба на полското законодавство 
во областа на домувањето. Суштината на аргументите на Уставниот суд е 
сумирана во следниве ставови. 

137.  Уставниот суд прво ги анализирал оспорените одредби од гледна точка 
на принципот на владеење на правото кој е образложен во член 2 од 
Уставот (видете го став 107, погоре): 

  „Според мислењето на (Судот), воведувањето на оспорените законски 
одредби очигледно го прекршило принципот на соодветно законодавство, 
кое неизбежно доведува до прогласување на овие одредби за несоодветни 
со принципот на владеење на правото како што тоа е искажано во член 2 од 
Уставот. Измените, спротивно од намерите на самото законодавство - како 
што беше и потврдено со содржината на писмените забелешки од страна 
на Sejm (поднесени во овој случај) – доведоа до елиминација на пазарниот 
механизам, во ситуација каде што вистинската намера на воведувањето 
на ограничувања на зголемувањето на кириите беше заштитата на 
станарите или да се каже, заштита на лицата кои во даден случај не го 
прифаќаат предложеното зголемување. Постои очигледна недоследност 
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меѓу одредбите на измените во првичниот предлог-закон и одредбите кои 
биле претставени и воведени по парламентарната дебата. Како последица 
на ова, ниту една од потврдените цели (на законодавството) не била 
исполнета. Кириите не биле олабавени во разумни граници, опфаќајќи 
ги барањата за правда и за заштита на правата на сопствениците, ниту, 
пак, тие биле ефективни и прецизно ги одредиле процедурите што биле 
воведени со цел да ги заштитат правата на станарите од злоупотреби од 
страна на сопствениците и нивното право за слободно одредување на 
кириите.   

 Новата верзија на делот 9 (1) (а), исто така, го прекршила и принципот на... 
доверба во државата и во законите донесени од неа. На овој начин, како 
што веќе споменавме, нема никакво сомнение дека сè до усвојувањето на 
Измените од 17 декември 2004 година, законодавството во последната 
деценија постојано го уверувало општеството, а посебно лицата што 
директно биле заинтересирани за ситуацијата на сопствениците и 
на станарите, дека кириите кои биле контролирани и во исто време 
ограничени на ниво од 3% од вредноста на реконструкцијата на 
живеалиштето, особено во поглед на одредени категории на простории, 
ќе се применуваат во текот на еден преоден период, т.е. до 31 декември 
2004 година. 

 Овој период... бил одреден со цел да им овозможи на владата и на 
законодавството да создадат нов, сеопфатен и повеќестран систем 
кој ќе управува со односите меѓу сопствениците и станарите, целосно 
имајќи ги предвид оправданите интереси на страните и исто така, 
реално овозможувајќи им на истите тие две страни да се подготват да го 
преживеат најтешкиот период и целосно да ја прифатат новата состојба на 
нештата за да можат заедничките односи меѓу страните во изнајмувањето  
(или во слични односи) да бидат обликувани на еден рационален начин, 
и пред сè, земајќи ги предвид конкретните услови што ја одредуваат 
киријата. Датумот 31 декември 2004 година како краен рок за преодниот 
период, исто така, беше потврден во Актот од 2001 година, нешто кое 
дополнително го засили убедувањето дека по овој датум, механизмите за 
одредување на кириите ќе бидат во согласност со принципот на слобода 
на договарањето. 

 Ова општествено уверување беше дополнително поддржано со 
недвосмислената пракса на Уставниот суд, кој во многу пригоди го 
потенцираше транзициониот / преодниот карактер на Планот за 
контролирана кирија. На овој начин, следува дека во периодот 1994-2004 
година, недвосмислените „правила на игра“ биле одредени, чиј период на 
важност јасно бил посочен од Актот од 1994 година [дел 56(2)] и потоа на 
некој начин потврден со делот 28(2) од Актот од 2001 година. 
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...

 Во својата пракса Уставниот суд честопати го искажал мислењето дека 
законодавството не смее, а да не ги исполни роковите во однос на оние 
„правила на игра“ кои самото ги одредило. Ова мислење било искажано in-
ter alia во образложението на (својата пресуда од 12 јануари 2000 година). 
Во својата пресуда... Уставниот суд го искажал мислењето дека оставањето 
настрана на принципот на контролирана кирија за преоден период 
од десет години би било прифатливо само во случај на исклучителни 
околности, додека на друг начин би дошло до повреда на принципот на 
законска сигурност искажан во член 2 од Уставот.  

 Овие забелешки доведоа до заклучок дека усвојувањето на оспорениот 
Акт и неговото објавување на 29 декември 2004 година, со неговото 
влегување во сила на 1 јануари 2005 година, ги прекршија „правилата 
на игра“ кои беа одредени од страна на претходното законодавство 
/ претходните законски решенија и кои подлежеа на недвосмислено 
временско ограничување. 

 Ова се случи во ситуација каде не постоеја исклучителни околности или 
настани кои би можеле да го оправдаат или да го објаснат продолжувањето 
на (тие правила) подолг период. 

 На повредата на она што е еднакво на ветување што било содржано во 
законите мора да се гледа како на посебен вид на неодговорност на јавните 
власти, па затоа ова претставува мошне силна повреда на принципот 
на доверба во државата и во законите донесени од неа, принцип кој 
претставува една од основите на владеењето на правото“.     

138.  Уставниот суд потоа се осврна на принципот на заштита на сопственоста 
и принципот на пропорционалност: 

  „Член 64 §§ 1 и 2 од Уставот ја гарантира заштита на сопственоста и на 
другите имотни права на еднаква основа за сите. Помеѓу другите имотни 
права е и правото да се издаваат станбени простории и други права кои 
се однесуваат на простории кои служат за задоволување на потребите 
за домување. Секое од овие права, без разлика дали се однесува на 
сопствениците или на станарите, ужива уставна заштита, но на различни 
начини. По правило, овие права се судираат, но како што беше укажано (во 
една од претходните пресуди на Уставниот суд), би било генерализирање 
да се однесуваме кон овој конфликт на еден линеарен / праволиниски 
начин и да претпоставуваме дека со обезбедувањето на одреден степен на 
заштита на едно од овие права, тоа неизбежно ќе резултира со ослабување 
на степенот на заштита овозможен на другото право.   



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА670

 Делот 9(1) и (2) и делот 9(1)(а)... се засноваат на неоправдано убедување дека 
односите меѓу сопствениците и станарите секогаш имаат непријателски / 
спротивставен карактер, што неизбежно води до „нула заедничка игра“. 
Меѓутоа, во реалноста, ова не мора да биде случај; напротив, правилно 
утврдените односи меѓу страните во договорот за изнајмување можат да 
им бидат од полза и на сопствениците и на станарите, под услов ниту една 
од страните да не ги злоупотреби своите права затоа што сите се обврзани 
да ги почитуваат слободите и правата на другите (член 31 § 2 од Уставот). 

 Уставниот суд целосно е свесен за тоа колку е тешко да се избалансираат 
легитимните интереси и на сопствениците и на станарите и да се создадат 
најдобрите можни начини за уредување или организирање на нивните 
односи. Ова особено е точно за ситуацијата во Полска каде што правата 
на сопствениците не биле почитувани долго време и каде што цели 
децении прашањата од областа на домувањето биле предмет на државно 
управување. (Ова) во комбинација со други системски и економски 
фактори резултирало со деградација, нечуена за земјите од Западна 
Европа, во однос на снабдувањето со домови за живеење и чии последици 
влијаеле и сè уште влијаат не само на сопствениците туку и врз самите 
станари. Враќањето назад од оваа провалија ќе биде тешко и ќе трае многу 
години, и ефективна промена на сегашната состојба најверојатно нема да 
биде можна без доделување на јавни средства кои ќе бидат приспособени 
на конкретни ситуации [видете ја пресудата на Уставниот суд (од 12 
јануари 2000 година)].  

 Затоа, законодавството е должно да се стреми да создаде хармонична / 
усогласена ситуација и за сопствениците и за станарите за да може на 
нивните односи да се гледа како на пожелни и комплементарни, а не 
како на односи кои се карактеризираат со неизбежни спротивставеност 
и антагонизам. Давачките за користењето на просториите, вклучувајќи ја 
тука и киријата, се посебен елемент во тие односи. Тие треба да осигурат 
дека сопственикот не само што ќе ги покрие трошоците за одржување и за 
поправка на зградата тука дека, исто така, ќе добие поврат на вложените 
средства / капитал (амортизација) и пристоен профит / заработувачка 
затоа што ниту една законска одредба не може да ја поништи една 
од основните компоненти на правото на сопственост, имено правото 
за стекнување на профит од имотот... Ова било невозможно, како што 
беше утврдено од Уставниот суд (во неговата претходна пресуда) во 
преодниот период, кога се сметало за разумно да се ограничи профитот 
/ заработувачката (со одредување) на такви износи на кириите со кои би 
се покриле само трошоците за одржување и поправки. Сега се потребни 
сеопфатни одредби кои целосно и прецизно ќе ги одредат елементите на 
киријата. Актот од 2001 година ги одреди трошоците / давачките што не 
зависат од сопственикот... но тој не ги посочи... елементите на киријата 



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 671

како такви. Како резултат на ова, судската контрола на причините за 
зголемување на кириите во голема мера е излишна. 

...  

 Во исто време, Уставниот суд смета дека е неопходно да се земат предвид 
и легитимните интереси на станарите и да се воспостават ефективни 
механизми за нивна заштита од злоупотреба на нивните права од страна 
на сопствениците. Исто така, неопходно е да создадат повеќе инструменти 
кои ќе им овозможат поддршка на оние станари што се наоѓаат во тешка 
финансиска и животна ситуација. Ова мора да не биде направено како 
што тоа беше случај досега, главно на трошок на сопствениците, туку 
во најголема мера преку создавање на посебни јавни ресурси. Оттука, 
должностите што се неотуѓив дел од општествената солидарност и 
должноста да им се помогне на посиромашните сега се во рацете на 
општеството како целина. 

...        

 Во приближно последните десетина година, во Полска имаше обиди 
да се заштитат законските интереси на... станарите преку законско 
одредување на процентот на индикаторите за зголемување на киријата, 
или одредување на максималниот износ на кириите, или преку 
воведување на одредени засилени мерки на контрола откако одреден 
лимит беше надминат, но факт е дека ова секогаш било направено во 
форма изолирана од конкретните околности на дадените сопственици и 
на дадените станари. Во овој поглед, исклучок претставува должноста да 
се одреди „индексот на претворање“, како што официјално бил наречен, 
кој ги приспособувал пресметките за кирија, но само локално, а згора на 
тоа, тој во својата природа бил крајно формализиран и механички.  

 Крајот на преодниот период на контролирани кирии мора да значи 
вистинско оттргнување од законскиот автоматизам во поглед на 
одредувањето на висината на киријата, на одредувањето на максималното 
ниво на кирија или наметнувањето на ограничувања на зголемувањето 
на кириите. Треба да се очекува воспоставување на систем кој ќе обезбеди 
флексибилни решенија, приспособени на барањата на современиот пазар 
за домување, кој ќе ја потенцира слободата на страните во одредувањето 
на висината на кириите, а во исто време ќе осигури ефективна контрола, 
со цел да спречи несигурност и злоупотреба на таа слобода. 

 Оспорените одредби им овозможуваат на страните... многу мала и 
ограничена слобода која не ги зема предвид конкретните околности, 
како што се техничката состојба на просториите и зградата, личната 
и финансиската состојба на станарите и локалните фактори. 
Законодавството верува дека елиминацијата на неправилностите во 
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поглед на зголемувањето на кириите, освен оние кои се предмет на 
математички одреден максимум, може да биде постигната со посебна 
процедура за судска контрола која е образожена во делот 8а, комбинирана 
со механизам што го ограничува зголемувањето на кириите на начин како 
што е образложено во делот 9 од Актот од 2001 година, особено во делот 
9(1) и (1)(а).    

 Законодавството кое објави дека контролираните кирии ќе бидат укинати 
во иднина, никогаш не вети дека од 1 јануари 2005 година, нивоата 
/ износите на кирија одредени од страните нема воопшто да бидат 
контролирани. Меѓутоа, судската контрола би била ефективна доколку 
законот јасно ги одреди елементите на киријата и доколку формулира 
прецизни критериуми за нивна процена. Но вакво нешто не се случи. 
Актот од 2001 година воопшто не посочи како ќе се одредуваат кириите 
(затоа што зголемувањата на кириите, како такви, е друго прашање), дури 
и на еден таков нецелосен начин како што го направи тоа делот 20 од 
Актот од 1994 година. 

 Оттука, при процената на зголемувањето на киријата, судот е лишен 
од можноста за објективна проверка, која би се засновала на конкретно 
набројани елементи на киријата и на јасни критериуми за нивна процена 
за да се утврди дали зголемувањето било оправдано или не (дел 8а(5) 
од Актот од 2001 година), а ова создаде опасност од создавање на 
неизедначеност меѓу судските одлуки. Исто така, треба да се напомене 
дека во одредени ситуации, механизмот за ограничување воспоставен 
со делот 9(1) и (1) (а) или ја исклучува комплетно судската контрола врз 
киријата или ја прави целосно излишна...     

 Како последица на... двете оспорени одредби доведуваат до повреда 
на принципот на пропорционалност искажан во член 31 § 3 од Уставот, 
(видливо) преку неправилното формулирање на правилата кои ја 
одредуваат (киријата), што не им овозможува соодветна заштита ниту на 
сопствениците ниту на правата на станарите“.

139.  Во поглед на принципот на пропорционалност, Уставниот суд, исто така, 
се осврна на пресудата на Советот на судот во следниве околности: 

  „Уставниот суд посвети посебно внимание на пресудата на Европскиот 
суд за човекови права од 22 февруари 2005 год. во случајот Hutten-Czapska 
против Полска. 

...

 Имајќи го предвид датумот на оваа пресуда, (наодите) на Европскиот суд 
веќе се базираат на правната состојба по 1 јануари 2005 година. Затоа, 
овие наоди ги опфаќаат и Измените од декември 2004 година на Актот 
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од 2001 година и барањето на јавниот обвинител. Според Уставниот 
суд, мислењето дадено од страна на Европскиот суд дава дополнителни 
аргументи во прилог на наодите дека овие одредби, во нивните делови 
што се оспорени во ова барање, го повредуваат принципот на одржување 
на доверба во државата и во законите донесени од неа како што тоа е 
образложено во член 2 од полскиот Устав и ги поткопуваат на недозволен 
начин стандардите за заштита на сопственоста кои се заеднички и 
вообичаени за земјите-членки на Советот на Европа“.

140.  Потоа продолжи со анализа на општата ситуација: 

 „Уставниот суд сè уште стои на тврдењето (искажано во неговата пресуда од 
12 јануари 2000 година...) дека 

 ’Во согласност со современата перцепција на социјалната држава е да 
се бара одредено жртвување од сите членови на општеството во корист 
на оние кои не можат да обезбедат опстанок за нив самите и за нивните 
семејства... Во околностите што преовладуваат во Полска, според член 
31 § 3 (од Уставот), можеби е оправдано да се зачуваат одредбите кои ги 
ограничуваат имотните права на сопствениците и особено одредбите 
коишто ја исклучуваат неограничената слобода во одредувањето на 
висината на кириите и на другите давачки што се собираат од станарите’.

 Подоцнежната забелешка имала посебно значење за процената на 
законодавството за време на преодниот период, но на неа не може да се 
гледа како на нешто што сосема ја изгубило својата важност со крајот на 
тој период. 

...

 Затоа, државите како Полска, кои поминуваат низ радикални системски 
и економски трансформации, мораат да создадат законски алатки што 
ќе им овозможат да ги надминат последиците од историските настани 
(неоснованото и грубо мешање во приватната сопственост од страна на 
државата) и да ја осигурат транзицијата кон услови коишто се соодветни 
за демократските, слободни држави кои се раководени од владеењето на 
правото. Ова е многу тешка задача, особено имајќи го предвид отсуството 
на добро испробани модели на постапување во вакви случаи.    

 Опсегот на феноменот далеку го надминува повоеното искуство на 
западноевропските држави. Промените во оваа област се воведуваат по 
системот проба и грешка; тие се бавни и недоволно ефективни – како 
што и беше посочено од страна на Уставниот суд во пресудите цитирани 
погоре.  

 Затоа, не е можно, во поглед на правата на сопствениците, кои претходно 
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беа лишени од можноста за целосно уживање / располагање со нивната 
сопственост, едноставно да им се даде оваа можност назад во форма 
на неограничено пазарно формирање на киријата. Таквата мерка, во 
ситуација каде што куќите во приватна сопственост, кои претходно биле 
предмет на таканареченото „јавно управување со прашањата од областа 
на домувањето“ се сериозно оштетени и имаат изгубено од својата 
вредност и бараат многу големи инвестиции во форма на поправки и 
имаат високи трошоци за одржување, ќе значи наметнување на преголемо 
оптоварување врз станарите, кое ќе го поткопа нивното постоење. 

...

 Мора да се има предвид дека фактот што правата на сопствениците биле 
повредувани во текот на неколку децении не бил резултат на какви било 
дејства преземени од страна на станарите, туку дека првично и најмногу 
ова било предизвикано од несоодветното законодавство. Отстранувањето 
на овие штетни последици, по години на негрижа, не може да биде 
направено на сметка на станарите и сигурно не само на нивна сметка, но 
мора, пред сè, да ги поттикне јавните власти самите да преземат соодветни 
дејства“.

141.  Во своите завршни согледувања, Уставниот суд потенцирал дека неговата 
пресуда природно е ограничена од опсегот на барањето на јавниот 
обвинител, таа не може детално и трајно да ги реши фундаменталните 
системски прашања кои потекнуваат од Планот за контролирана кирија. 
Особено, таа не може да се осврне на механизмот за балансирање на 
интересите на сопствениците и на станарите, механизам кој сè уште му 
недостасувал на моменталниот правен систем. 

 Имајќи го предвид фактот дека деловите 8а и 9 од Актот од 2001 
година (затоа што тие сè уште биле во сила по нивното повлекување) 
не обезбедувале каков било задоволувачки и доследен механизам и 
немало на повидок каква било соодветна законска иницијатива во 
врска со овој ефект, Уставниот суд одлучил да подготви препораки (syg-
nalizacja) наменети за Парламентот. Предмет на овие препораки би 
било формулирањето на јасни барања за создавање на механизам кој ќе 
овозможи формулирање на прецизни критериуми за судска контрола на 
киријата и на другите сродни давачки. 

II.  Препораките на Уставниот суд од 29 јуни 2005 година 

142. На 29 јуни 2005 година, Уставниот суд донесе одлука и ги утврди 
препораките наменети за Парламентот  („Препораките од јуни 2005 
година“) кои беа споменати во пресудата од 19 април 2005 година. Во 
своите битни делови, одлуката гласи: 
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 „1. Појдовна точка 

... според моменталното законодавство, изменето со пресудата на Уставниот 
суд (од 19 април 2005 година), сопствениците може да ги зголемат кириите 
или другите давачки за користење на живеалиштето не почесто од еднаш 
на секои шест месеци, но зголемувањето на киријата или другите давачки, 
настрана од оние што не зависат од сопственикот, таму каде што киријата 
нема да надмине 3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето 
во рамките на една година, може да се случи само во оправдани случаи... 
Станарот може да го оспори ваквото зголемување со поведување на 
судско дејство за прогласување на таквото зголемување за неоправдано 
или за оправдано, ама во друг износ, или може да одбие да го прифати 
зголемувањето, со тоа што во таков случај, договорот за изнајмување ќе 
биде прекинат по истекот на рокот предвиден за известувањето. 

 Меѓутоа, судска контрола за зголемувањата на киријата и за постапката за 
такви зголемувања не може да се примени доколку таквите зголемувања 
не надминуваат 10% од моменталната кирија или од моменталните 
давачки.  

2.  Недостиг на законски критериуми за судска контрола 

 [Актот од 2001 година] не ги определува - и ова е неговиот најголем 
недостаток - критериумите врз основа на кои судовите треба да ги 
контролираат зголемувањата на кириите или на другите трошоци 
за користење на живеалиштето. Ваквата ситуација е штетна и за 
сопствениците и за станарите. Според тоа, судската контрола на која ѝ 
недостасуваат законски критериуми, со сигурност станува многу тешка 
и непредвидлива, па дури и излишна. Ова може да доведе до многу 
неосновани одлуки. Веројатно е дека во ваква правна ситуација, судовите 
можеби ќе бидат присилени да создадат ad hoc сет на критериуми за идна 
процена (на зголемувањата), наместо да ги преиспитуваат законските 
основи за зголемувањата. Треба да се нагласи и тоа дека изземањето од 
судската контрола на зголемувањата на кириите и на давачките кои нема 
да надминат 10%, ќе доведе во многу случаи до лишување на станарите 
од неопходната заштита и во период од неколку години ќе доведе до тоа 
кириите да бидат доведени на објективно неоправдано високо ниво.   

 Горенаведените наоди водат до заклучок дека законскиот систем за 
одредување на максималното ниво на кириите и на другите давачки и за 
контролирање на зголемувањата кои биле одредени математички, нешто 
што било оправдано во преодниот период... не може ниту да им служи на 
едно задоволително ниво на интересите на сопствениците ниту, пак, да 
ги заштити оправданите интереси на станарите. Затоа е потребно овие 
прашања да се регулираат на еден сложен начин, кој во исто време ќе 
остава простор за флексибилни решенија. 
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...

3.  Фактори што влијаат врз таканаречената „основна кирија“ [czynsz 
początkowy]

 Не може да се гледа на прашањето за одредување на кириите и на давачките 
за користење на живеалиштето само од перспектива на критериумите и 
на правилата за нивно зголемување. Како прво, неопходно е да се одреди 
законска појдовна точка - со други зборови, елементи на киријата што 
соодветно ќе ги земат предвид и правата на сопствениците.  

 Во исто време, не губејќи ја од вид неопходноста за избалансиран однос 
меѓу сопственикот и станарот, треба да се има предвид фактот дека клучна 
должност на станарот е да плаќа економски оправдано ниво на кирија / 
оправдан износ на кирија, односно не премногу висока, но поврзана со 
оправданиот економски интерес на сопственикот.  

 Точката на напуштање на одредувањето на таква... кирија треба да биде 
показател дека нејзините елементи не можат да бидат одредени во однос 
на тековните поправки и одржување, соодветно одредено намалување и 
пристоен профит. 

...

 Потребата да се вклучат трошоците за поправки и за одржување не 
бара какво било дополнително објаснување - очигледно е. Исто така, 
пристојната заработувачка / профит од користењето на правото на 
сопственост претставува клучен елемент на вистинската заштита на 
имотните права. Без заработувачка, нема да има инвестиции или дури 
ниту работи за осовременување / модернизирање, кои се диктирани 
од технолошкиот напредок и кои, исто така, се корисни за интересите 
на станарите. Меѓутоа, идните детални законски решенија треба да му 
обратат соодветно внимание на фактот дека целите кои се зацртани од 
страна на јавните власти (државната благајна, другите државни власти 
и општините), се различни од целите зацртани од страна на приватните 
лица и тела (како што се задругите за домување) и дека очекувањата на 
(овие две групи) во поглед на пристојна кирија треба да бидат поставени 
на различни нивоа. 

...

 Исто така, неопходно е да се вклучи меѓу елементите на киријата и 
повратот на инвестицијата за градење или модернизација на зградата на 
сопственикот со текот на времето, како една основа за соодветно одредено 
ниво на намалување. 

... 
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4. Дополнителни елементи за набљудување / мониторинг на нивото на 
кирија 

 Помошен и дополнителен елемент кој ќе им овозможи на судовите 
темелно да ги проценат основите за одредување и за зголемување 
на кириите можеби има потреба, меѓу другото, од воспоставување од 
страна на властите - во еден процес на вистински социјален дијалог со 
организациите на сопствениците и на станарите - на еден систем за 
мониторинг на нивоата / износите на кириите во сите општини кој, на 
пример, би дистрибуирал информации за просечното ниво на кирија во 
даден регион. Ваквите системи се познати во некои европски земја како 
’огледала на киријата‘. 

...     

5. Бенефиции за домување  

Оправданата ’основна кирија‘ одредена на начинот посечен погоре во 
поглед на секоја станбена зграда, честопати може да не соодветствува 
со финансиската состојба на станарот... Во такви случаи, посиромашните 
станари треба да бидат опфатени / вклучени во систем на индивидуални 
бенефиции, оправдани до нивните (индивидуални) околности, од јавни 
фондови кои вистински ќе им помогнат да ја исполнат нивната должност 
и да плаќаат кирија редовно до одредена сума. 

...

8. Инструменти за неопходна поддршка на сопствениците 

 Во одредени ситуации (особено во поглед на згради кои се сметат како 
дел од националното наследство) може да се случи, (дури) и во случаи 
на соодветно определена кирија, таа да не биде доволна целосно да 
ги покрие сите трошоци за вообичаеното одржување, а особено за 
неопходните поправки или модернизација. Во вакви прецизно одредени 
случаи, системот на јавни финансии треба да обезбеди форми на 
индивидуална поддршка за сопствениците кои се обврзани да ги покријат 
дополнителните трошоци за одржувањето на зградите. Ваквата поддршка 
може да има различни облици / форми, и тоа од субвенции за домување, 
преку заеми со поволни услови за специфични инвестици, до даночни 
изземања...   

...

10.  Недоследно регулирање на правата и на обврските на страните во 
договорот за изнајмување 

Уставниот суд смета дека е неопходно да се потенцираат недоследностите, 
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како на пример, правање на листа на должностите на сопствениците 
и на станарите и нејзино сместување помеѓу новите делови 6а до 6ѓ на 
Актот од 2001 година и одредбите кои се однесуваат на изнајмување на 
живеалиште и кои се содржат во… Законот за граѓанско право. Против 
правилата на соодветното законодавство е да се вклучат одредбите 
што управуваат со изнајмувањето на живеалиштата, но не во Законот 
за граѓанско право, кој содржи цела група на правила кои се однесуваат 
на односите за изнајмување, туку во закон чија цел, генерално гледано, 
е да им овозможи заштита на станарите, а не да ги регулира односите за 
изнајмување. 

[Завршни забелешки]

 Сегашниве препораки на Уставниот суд се насочени кон недостатоците и 
кон празнините на кои Судот укажуваше во текот на изминативе години, 
или во своите пресуди или во документи што содржеа информации 
за неговите активности... Нивното отстранување во блиска иднина е 
неопходно, исто така, од аспект на принципот на општество базирано 
на пазарна економија, што е од посебно значење во сегашниов контекст. 
Сега веќе не може да се регулираат овие прашања на еден нецелосен или 
привремен начин. Уште еднаш треба да се истакне дека тие треба да бидат 
решени со детални решенија кои ќе имаат јасно дефинирани цели што ќе 
бидат во согласност со Уставот“.

Ј.  Оспорувањето на уставноста од страна на народниот правобранител 
на останатите одредби од Актот од 2001 година кои се однесуваат на 
зголемувањето на киријата 

143.  На 24 август 2005 година народниот правобранител поднесе барање до 
Уставниот суд во однос на тоа одредени одредби од Актот од 2001 година 
да бидат прогласени за неуставни. Тој побара inter alia делот 8a (4)-(5)-(7.1) 
од Актот од 2001 година (заедно со Измените од декември 2004 година) да 
бидат прогласени за несоодветни со член 64 §§ 1 и 2 од Уставот (принцип 
на заштита на имотните права) во врска со член 31 § 3 (принцип на 
пропорционалност) и со член 76 (принцип на заштита на потрошувачите 
од нечесни пазарни пракси). Тој понатаму побара делот 9(1) од Актот од 
2001 да биде прогласен за несоодветен со член 2 од Уставот (принципот 
на владеење на правото). 

144. Народниот правобранител прво се осврнал на пресудата на Уставниот 
суд од 19 април 2005 година, наведувајќи дека оваа пресуда воопшто не 
оставила простор за каков било сомнеж за тоа дека клучна должност 
на законодавството била да воспостави правен / законски механизам 
кој ќе ги избалансирал уставно заштитените права на сопствениците и 
на станарите. Всушност, обидите кои до тој момент биле направени, се 
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покажале како неуспешни најмногу поради властите коишто избрале 
да им дадат приоритет на моменталните политички интереси, наместо 
на законот, како што и било докажано во многу претходни пресуди на 
Уставниот суд. 

145.  Што се однесува до оспорените одредби од делот 8а, народниот 
правобранител ја истакнал прво нивната внатрешна недоследност, 
посочувајќи дека од една страна, членовите (4) и (5) определувале дека 
секое покачување на киријата над 3% од вредноста на реконструкцијата 
на живеалиштето на годишно ниво е предмет на „судска контрола“ и 
барале ваквите покачувања да бидат  „оправдани“, но потоа, од друга 
страна, понатамошните членови го велеле спротивното contrario, односно 
дека немало потреба кои било други зголемувања да бидат оправдани. Тој 
понатаму се осврнал на препораките на Уставниот суд, потенцирајќи дека 
не постоеле законски критериуми за тоа што би требало да претставува 
„оправдано зголемување“. Всушност, тој тврдел дека од гледна точка на 
сопствениците, секое зголемување на киријата е оправдано затоа што 
тоа или ја зголемувало нивната добивка или ги намалувало загубите 
настанати од соодветното одржување, додека, пак, од гледна точка на 
станарите, секое такво зголемување било „неоправдано“ затоа што тоа 
претставувало дополнителен трошок за нив. 

 Во однос на делот 9(1), народниот правобранител тврдел дека тој 
бил нејасен и дека не бил во согласност со принципот на соодветно 
законодавство кој го осигурувал владеењето на правото затоа што, на 
пример, тој не одредувал кога требало да почне шестмесечниот период 
- битен за одредување на почетната точка од која одредено зголемување 
на киријата било применливо. Според народниот правобранител, овој 
недостиг на јасност не можел да биде отстранет со едноставно толкување 
на таа одредба, и тоа претставувало можен извор на конфликт меѓу 
сопствениците и станарите.  

146.  На денот на донесување на пресудата од страна на Судот, поднесеното 
барање сè уште чекало на разгледување пред Уставниот суд. Случајот 
требало да биде разгледан на јавна расправа закажана за 17 мај 2006 
година. 

ПРАВО

I БАРАЊЕТО НА ВЛАДАТА ЗА НЕДОПУШТЕНОСТ RATIONE TEMPORIS

147.  Владата, како што веќе и претходно направила во фазата на 
прифатливост / допустливост на постапката пред Советот, тврдела дека 
наводната повреда на имотните права на апликантката се случило пред 10 
октомври 1994 година, датумот кога Република Полска го ратификувала 
Протоколот број 1. 
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A. Одлуката на Советот во поглед на допуштеноста 

148. Во својата одлука од 16 септември 2003 година, Советот го отфрлил 
барањето на Владата за неспојливост / неприфатливост ratione temporis 
поради следниве причини: 

 „Надлежноста на Судот ratione temporis го опфаќа само периодот по 
ратификацијата на Конвенцијата или на нејзините Протоколи од страна 
на тужената држава. Од датумот на ратификација, па натаму, сите наводни 
акти или пропусти на државата мора да се во согласност со Конвенцијата 
или со нејзините Протоколи и идните / подоцнежните факти спаѓаат во 
надлежност на Судот, дури и во оние случаи кога тие претставуваат само 
продолжение на веќе постоечка ситуација (видете, на пример, Yağcı и Sar-
gin против Турција 8 јуни 1995 година, § 40, серија A број 319-A, и Almei-
da Garrett, Mascarenhas Falcão и останатите против Португалија, nos. 
29813/96 и 30229/96, § 43, ЕКЧП 2000-I).

 Според ова, Судот е компетентен да ги испитува фактите на овој случај за 
нивната усогласеност со Конвенцијата само до онаа мера тие да се случиле 
по 10 октомври 1994 година, датумот на ратификација на Протоколот број 
1 од страна на Полска. Меѓутоа, Судот може да ги има предвид и фактите 
пред ратификацијата бидејќи можеби тие се одговорни за настанување на 
ситуацијата која продолжила по наведениот датум или можеби тие факти 
се важни за разбирање на фактите што се случиле по тој датум (видете 
Broniowski против Полска (одлука) [ГС], број. 31443/96, § 74, ЕКЧП 2002-X).

 Судот понатаму наведува дека навистина жалбата на апликантката не е 
насочена против една мерка или одлука која била донесена пред или по 
10 октомври 1994 година, туку дека таа се однесува на продолжената 
неможност за враќање на сопственоста врз нејзиниот имот и за добивање 
на соодветна кирија за изнајмувањето на нејзината куќа. 

 Судот, исто така, наведува дека заедничко за ситуацијата која е предмет 
на жалбата, е тоа дека таа произлегла од законите кои важеле пред 
влегувањето во сила на Протоколот број 1 - во однос на Полска, овие 
закони важеле на датумот на влегување во сила на Протоколот и сè уште 
важат. 

 Барањето на Владата за недопустливост врз основа на немање на 
надлежност ratione temporis мора, според ова, да биде одбиено“.

Б. Произнесувања на страните 

149.  Владата, во своите усни и писмени молби до Големиот совет, се 
повикала на одлуката на Советот и особено на нејзините наоди дека 
нема да го земе предвид можниот ефект на донесените одлуки или од 
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применливите закони пред 10 октомври 1994 година врз имотните права 
на апликантката. Понатаму, тие (претставниците на Владата) ја цитирале 
пресудата на Советот, истакнувајќи дека Судот, кога ги дефинирал опсегот 
на случајот и особено неговата надлежност ratione temporis, решил дека 
нема да ги испитува одлуките на властите за ставање на куќата на 
апликантката под таканареченото Државно управување, или одлуките за 
назначување на станари во нејзините станови и настаните пред да стане 
прашањето предмет на разгледување дали имало повреда на член 1 од 
Протоколот 1 на сметка на функционирањето на законските одредби кои 
биле во сила по 10 октомври 1994 година. 

150.  На овој начин, тие спореле дека треба да се забележи во овој контекст 
дека Државното управување со прашања од областа на домувањето 
воведено за време на комунистичкиот режим ги лишило сопствениците 
дури и од теоретските права во поглед на нивната сопственост. Затоа, 
на датумот на влегување во сила на Протоколот, апликантката немала 
никакви права во поглед на прекинување на договорите за изнајмување 
на нејзините станови или за одредување на висината на киријата. 
Подоцнежните закони, кои биле во сила од 10 октомври 1994 година, 
па сè до денешен ден, не вовеле какви било огранчувања со коишто би 
се намалиле и онака, до тој момент, практично непостоечките права на 
апликантката, туку сосема спротивно, овие закони постепено довеле до 
зголемување на нејзините и на имотните права на другите сопственици 
во поглед на изнајмувањето на нивните живеалишта.   

 Поради ова, Владата смета дека немало мешање во имотните права на 
апликантката во периодот опфатен од страна на времената / привремената 
надлежност на Судот. 

151.  Апликантката потенцирала дека ситуацијата опфатена со жалбата била 
предизвикана од воведувањето на последователни закони кои и пред и 
по 10 октомври 1994 година ги ограничувале правата на сопствениците и 
кои ја оневозможиле да располага со нејзиниот имот. 

В. Оцена на Судот 

152.  Судот прво ќе посочи дека од изјавата на апликантката за барање 
согласност со Конвенцијата, јасно се гледа дека предмет на оваа апликација 
се нејзините наводи за континуирани повреди на нејзините имотни права 
„настанати со имплементацијата на законите кои ѝ наметнувале договори 
за изнајмување и кои одредувале несоодветно ниво на кирии“ (видете го 
став 154, подолу). 

 Иако е точно дека „наметнувањето на договорите за изнајмување“ на 
апликантката потекнувало од функционирањето на „посебниот план за 
изнајмување“ кој датирал од 1974 година (видете ги ставовите 71 и 76, 
погоре), сепак, со Актот од 1994 година кој влегол во сила на 12 ноември 
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1994 година, се воведува системот на „контролирана кирија“, и овој Актот 
ја прави куќата на апликантката предмет на овој систем. Овој Акт во 
очите на законот го изедначил таканареченото               „административно 
изнајмување“ на становите на апликантката со договор за изнајмување 
кој се засновал на слободната волја на страните во еден обичен граѓански 
договор (видете ги ставовите 72-79, погоре). Подоцнежните закони за 
домување кои биле воведени по овој датум и кои сè уште се во сила, само 
го продолжиле овој систем (видете ги ставовите 80-145, погоре).   

 Конечно, Судот смета дека новите аргументи на Владата според кои 
во времето на влегување во сила на Протоколот, апликантката немала 
никакви права во поглед на прекинувањето на договорите за изнајмување 
или во поглед на одредување на кириите и дека законите пропишани по 
10 октомври 1994 год., всушност, не ја влошиле нејзината состојба, туку 
ја подобриле (видете го став 150, погоре) ќе бидат посоодветно испитани 
при утврдувањето дали полските власти направиле правилен и фер 
баланс меѓу засегнатите интереси. 

153.  Според ова, Големиот совет не гледа никаква причина да се оддалечи од 
заклучокот на Советот дека барањето на Владата за недопустливост врз 
основа на немање на надлежност ratione temporis мора да биде отфрлено. 

II НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 1 ОД ПРОТОКОЛОТ БРОЈ 1 

154.  Апликантката се жалела дека според член 1 од Протоколот број 
1, ситуацијата настаната со имплементацијата на законите кои ѝ 
наметнувале договори за изнајмување и кои пропишувале несоодветно 
ниво на кирии, довела до континуирана повреда на нејзиното право за 
располагање со нејзиниот имот. Во нејзиниот поднесок било наведено дека 
самата суштина на нејзиното право на имот била нарушена / загрозена 
затоа што таа не само што не била во можност да добива каква било 
заработувачка од нејзиниот имот туку, исто така, поради ограничувањата 
на можноста за прекинување на договорите за изнајмување на становите 
кои биле подложени на Планот за контролирана кирија, таа не можела да 
ја поврати сопственоста врз нејзиниот имот и не можела да го користи 
имотот. 

Член 1 од Протоколот број 1 гласи: 

 „Секое физичко или правно лице има право на мирно уживање на својот 
имот. Никој не може да биде лишен од својот имот, освен во јавен интерес 
и под услови предвидени со закон и со општите принципи на меѓународното 
право.   

 Претходните одредби не навлегуваат во правото на државите да 
донесуваат закони кои ги сметаат за неопходни за регулирање на 
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користењето на имотот согласно општиот интерес или заради сигурно 
плаќање на данокот или другите придонеси или парични казни“.

A. Опсег на случајот 

155.  Навраќајќи се на индивидуалната и на општата димензија на случајот, 
Советот смета inter alia (видете го став 141 од пресудата на Советот) дека: 

  „... наводните континуирани повреди на член 1 од Протоколот број 1 се 
однесуваат не само на поединечната апликантка во дадениов случај, 
туку дека имаат и битни - општествени, правни и економски - димензии 
и во услови на ефектите на оспореното законодавство врз правата на 
безброј други лица. Оттаму, според информациите доставени од страна 
на Владата, функционирањето на Планот за контрола на киријата во 
Полска веќе влијаело врз приближно 100 000 сопственици чии имоти бил 
подложени на истите ограничувања како оние кои се предмет на жалбата 
во дадениов случај. Освен тоа, меѓу 600 000 и 900 000 станари во Полска 
се стекнале со корист од посебните правила кои ги раководеле нивото на 
контролирана кирија и прекинувањето на договорите за изнајмување 
што биле направени според тој план. 

... 

 Затоа, преиспитувањето на фактите во дадениов случај неминовно ќе 
доведе до последици во однос на имотните права на голем број луѓе. Тоа 
ќе бара од Судот да го процени почитувањето на член 1 од Протоколот 
број 1 од страна на Полска, не само од гледна точка на влијанието на 
комбинацијата на оспорените ограничувања на имотните права на 
апликантката во временскиот период што е предмет на разгледување, 
туку, исто така, и во еден поширок контекст, одејќи над поединечното 
барање на апликантката во поглед на Конвенцијата и земајќи ги предвид 
последиците од функционирањето на Планот за контролирана кирија во 
однос на правата на една цела класa луѓе кои потенцијално биле засегнати 
(видете Broniowski против Полска [ГС], број 31443/96, §§ 189 et seq., ЕКЧП 
2004-V)“.

156.  Големиот совет смета дека без прејудицирање на неговата пресуда во 
поглед на прашањето дали дадениов случај е или – како што тврдеше 
Владата - не е погоден за „пилот-пресуда“ (видете ги ставовите 227-28, 
подолу), општиот контекст на случајот и особено како што е правилно 
потенцирано од страна на Советот, бројот на луѓе што се потенцијално 
засегнати од функционирањето на Планот за контрола на киријата во 
Полска и последиците кои тој план ги наметнал во поглед на нивните 
права загарантирани со Конвенцијата, можат легитимно да бидат земени 
предвид при разгледувањето на поедничениот случај на апликантката. 
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Б. Усогласеност со член 1 од Протоколот број 1 

1. Применливи правила во член 1 од Протоколот број 1

157.  Член 1 од Протоколот број 1 е составен од три јасно одвоени правила; 
првото правило е пропишано во првата реченица на првиот став, има 
општо значење и го искажува принципот на мирно уживање со имотот; 
второто правило е содржано во втората реченица на првиот став и тоа 
го опфаќа лишувањето од имот и таквото лишување го подложува на 
одредени услови; третото правило е наведено во вториот став и признава 
дека земјите-потписнички имаат право inter alia да го контролираат 
користењето на имотот во согласност со општите интереси. Сепак, овие 
три правила не се одвоени, во смисла на тоа дека не се поврзани. Второто 
и третото правило се однесуваат на специфични случаи на мешање 
со правото на мирно користење на сопственоста и затоа тие треба да 
се толкуваат од гледна точка на општиот принцип искажан во првото 
правило (видете, меѓу другите власти, James and others v. United Kingdom , 
21 февруари 1986 година, § 37, серија А број 98, која делумно ги повторува 
принципите утврдени од страна на Судот во Sporrong и  Lönnroth v Sweden, 
23 септември 1982 година, § 61, серија А број 52; видете, исто така, Bronio-
wski v Poland [ГС], број. 31443/96, § 134, ЕКЧП 2004-V).

2.  Произнесувања на страните 

158.  Апликантката останала на аргументите што ги поднела до Советот. 
Според неа, оспорените ограничувања го надминале она на што може да 
се гледа само како на едноставна „контрола на користењето на имотот“. 
Нивната продолжена употреба во траење од многу години резултирала 
со тоа клучните елементи од нејзиното право на сопственост да бидат 
практично укинати. Всушност, таа била сопственик само на „хартија“. Таа 
немала можност да одлучува кој и колку долго ќе живее во нејзината куќа. 
Изнајмувањето на становите ѝ било наметнато од страна на незаконски 
административни одлуки, но и покрај овој факт, таа не можела да ги 
прекине договорите за изнајмување и да ја поврати сопственоста над 
куќата затоа што законските услови приложени со прекинувањето на 
договорите за изнајмување ја вклучувале и обврската за обезбедување на 
заменско сместување на станарот, што во пракса било невозможно да се 
направи. 

 Апликантката понатаму потенцирала дека таа немала никакво влијание 
врз износот на кирија што го плаќале нејзините станари. Впрочем, според 
оспорените закони, нивоата на кириите биле одредувани без каков 
било разумен сооднос со трошоците за одржување на имотот во добра 
состојба. Ова довело до значајно опаѓање на вредноста и на состојбата на 
нејзината сопствена куќа. Во својот поднесок, таа навела дека збирното 
или целокупното влијание на сите овие фактори ја довело во ситуација 
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слична на експропријација. 

159. Владата не се согласила со ова и побарала од Судот да ги потврди наодите 
на Советот дека наводното мешање се однесувало само на контролата на 
користењето на сопственоста во рамките на значењето на вториот став 
од член 1 од Протоколот број 1. Владините претставници потенцирале 
дека апликантката никогаш не го изгубила нејзиното право за „мирно 
уживање“ на нејзината сопственост. Од 25 октомври 1990 година, кога 
Окружниот суд во Гдиња го внел нејзиното име во соодветниот земјиштен 
регистар, таа ги уживала сите привилегии што ги има еден сопственик 
на имот. Таа имала право да го користи, отуѓува, заложи, да го даде на 
користење, дури имала и право да го уништи својот имот. Затоа, усвоените 
мерки, особено ограничувањата на износот на кирија што може да се 
наплати, се сведувале само на контрола на користењето на имотот на 
апликантката.  

3.  Заклучок на Судот

160.  Советот се согласил со начинот на гледање на нештата од страна на 
Владата (видете го став 145 од пресудата на Советот). 

 Тој забележал дека иако е точно тврдењето според кое апликантката не 
можела да го ужива своето право на користење во поглед на физичко 
поседување затоа што куќата била зафатена со станари и дека нејзините 
права во поглед на изнајмување на становите, вклучувајќи го и нејзиното 
право да добива кирија и да прекинува договори, биле предмет на одреден 
број законски ограничувања, таа никогаш не го изгубила нејзиното право 
да ја продаде куќата. Ниту, пак, властите примениле какви било мерки 
што довеле до пренесување на нејзината сопственост. Според мислењето 
на Советот, овие прашања се однесувале на степенот на мешање од страна 
на државата, а не на нивната природа. Сите преземени мерки чија цел 
била само да се подложи куќата на континуирано издавање, а не трајно 
да се одземе од неа, не може да се сметаат за формална или дури de fac-
to експроријација; тие всушност само одредувале начини за државна 
контрола врз користењето на нејзината сопственост. 

 Затоа, Советот заклучи дека случајот треба да се разгледа во согласност со 
вториот став од член 1 од Протоколот број 1 (видете ги Mellacher and oth-
ers v Austria, 19 декември 1989 година, § 44, серија А број 169, и Immobiliare 
Saf i v Italy [ГС], број 22774/93, § 46, ЕКЧП 1999-V).

161.  Големиот Совет целосно се согласува со процената на Советот. 

4.  Општи принципи што произлегуваат од праксата на Судот 

162.  Судот ќе го разгледа случајот од аспект на следниве принципи. 
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 (а)  Принцип на законитост 

163.  Првото и најважно барање на член 1 од Протоколот број 1 е дека секое 
мешање од страна на јавните власти во мирното уживање на имотот / 
сопственоста треба да биде законито. Особено вториот став од член 1, иако 
признава дека државите имаат право да го контролираат користењето на 
имотот, го подложува нивното право на услов тоа да биде спроведено со 
спроведување „закони“. Понатаму, принципот на законитост подразбира 
дека применливите одредби од домашните закони се доволно достапни, 
прецизни и предвидливи во нивната примена (видете mutatis mutandis, 
Broniowski, цитирана погоре, § 147, со понатамошни препораки).

 (б) Принип на законска цел од јавен интерес 

164.  Какво било мешање во уживањето на право или слобода признаена од 
страна на Конвенцијата мора да има законска цел. Принципот на „фер 
баланс“ кој е неразделив дел од член 1 од Протоколот број 1, самиот по 
себе, подразбира постоење на јавен интерес на заедницата. Понатаму, 
разните правила споени во член 1 не се одвоени, во смисла на тоа дека не се 
поврзани, и второто и третото правило се однесуваат само на специфични 
случаи на мешање во правото за мирно уживање со имотот (видете Bronio-
wski, цитирана погоре, § 148). 

165.  Бидејќи имаат директно познавање на нивното општество и на неговите 
потреби, националните власти, во принцип, се во подобра позиција 
отколку меѓународниот судија да проценат што е во „општ“ или „јавен“ 
интерес. Според системот за заштита воспоставен со Конвенцијата, 
оставено им е на националните власти да ја направат првичната процена 
за постоењето на проблем од јавен интерес кој бара преземање на мерки 
во полето на користењето на правото на сопственост. Овдека, како и во 
другите делови во кои се протегаат заштитните механизми воспоставени 
со Конвенцијата, националните власти имаат можност за утврдување на 
границата на одредување.    

166. Концептот на „јавен“ или „општ“ интерес е неизбежно широк. Особено 
областите како што е домувањето, кое современите општества го сметаат 
за примарна социјална / општествена потреба и кое ја има централната 
и главна улога во социјалните и економските политики на државите-
потписнички, честопати може да бара некоја форма на регулирање од 
страна на државата. 

Во ова подрачје, одлуките дали - и ако е потврден одговорот - кога тоа би 
требало комплетно да биде оставено во рацете на силите на слободниот 
пазар, или тоа треба да биде предмет на државна контрола, како и 
изборот на мерки за задоволување на потребите на заедницата за 
домување и времето, односно тајмингот за нивна имплементација, 
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неизбежно вклучуваат земање предвид на сложени социјални, економски 
и политички прашања. 

 Сосема е природно дека границата на одредување, која му е достапна на 
законодавството во имплементацијата на социјалните и на економските 
политики, треба да биде доволно широка. Судот во многу пригоди 
изјавил дека ќе ја почитува одлуката на законодавството за тоа што е во 
„јавен“ или „општ “ интерес, освен ако одлуката не е намерно / очигледно 
донесена без разумна основа. Овие принципи се применуваат еднакво, 
ако не fortiori, на мерките усвоени во текот на темелните реформи на 
политичките, правните и економските системи на државите кои тогаш 
биле во транзиција од тоталитарен режим, во демократска држава (видете 
Mellacher and others, цитрана погоре, § 45; Scollo v Italy, 28 септември 1995 
година, § 27, серија А број 315-C; Immobiliare Saf i, цитирана погоре, § 
49;и,mutatis mutandis, James and others, цитирана погоре, §§ 46-47, и  Bronio-
wski, цитирана погоре, § 149).

 (в)  Принципот на „фер баланс“

167.  Не само што мешањето во правото на сопственост мора да се заснова 
на факти и исто така, во принцип, мора да има „законска цел“ во „јавен 
интерес“ тука мора да постои и разумен однос на пропорционалност меѓу 
средствата кои се употребени и целта која се сака да се исполни со кои 
било мерки применети од страна на државата, вклучувајќи ги и мерките 
дизајнирани да го контролираат користењето на приватната сопственост. 
Оваа потреба е изразена преку поимот „фер баланс“, т.е. дека мора да има 
баланс меѓу барањата на јавниот интерес на заедницата и барањата за 
заштита на фундаменталните права на поединецот. 

 Загриженоста да се постигне овој баланс е рефлектирана целосно во 
структурата на член 1 од Протоколот број 1. Во секој случај кој вклучува 
наводна повреда на овој член, Судот мора одделно да одреди дали поради 
мешањето на државата, поединецот морал да се соочи со несразмерно и 
преголемо оптоварување (видете James and others, цитирана погоре, § 50; 
Mellacher и останатите, цитирана погоре, § 48; и Spadea и Scalabrino v Italy, 
28 септември 1995 година, § 33, серија А број 315-Б). 

168.  Во проценувањето на усогласеноста со член 1 од Протоколот број 1, Судот 
мора да направи целосна процена на различните интереси на прашањето, 
имајќи предвид дека намената на Конвенцијата е да биде заштитен 
механизам на правата кои се „практични“ и „ефективни“. Судот мора да 
гледа и подалеку од надворешниот изглед и да ја истражи реалноста на 
ситуацијата која е предмет на жалба. Во случаите кои се однесуваат на 
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функционирањето на широкиот опсег на законодавството од областа 
на домувањето, оваа процена нема да ги вклучува само условите за 
намалување на киријата која ќе ја добиваат приватните сопственици и 
степенот на мешање од страна на државата во слободата на договарање 
и во договорните односи на пазарот за изнајмување туку, исто така, 
и постоењето на процедурални и други заштитни механизми што ќе 
осигурат дека функционирањето на ваквиот систем и неговото влијание 
врз имотните права на сопственикот нема да бидат неосновани ниту 
непредвидливи. Несигурноста дали е законска, административна или 
произлегува како резултат од праксите применети од страна на властите 
претставува фактор кој треба да биде земен предвид при проценувањето 
на однесувањето на државата. Всушност, онаму каде што станува збор за 
прашање од јавен интерес, оставено е на јавните власти да дејствуваат 
навремено, на еден соодветен и доследен начин (видете Immobiliare Saf i, 
цитирана погоре, § 54, и Broniowski, цитирана погоре, § 151).

5.  Примена на горенаведените принципи на дадениов случај 

(a)  Дали полските власти го почитувале принципот на законитост? 

(i)  Произнесувања на страните 

(a)  Апликантката 

169.  Апликантката сметала дека властите не го почитувале овој принцип. 

 Како прво, сите административни одлуки со кои се имплементирани 
мерките за контрола на користењето на нејзината сопственост, особено 
оние со кои им се доделуваат станови на A.З. и В.П. и со кои нејзината куќа 
станува предмет на државно управување во периодот 1996-1997 година, се 
прогласени дека се донесени спротивно на полските закони. Според член 
1 од Протоколот број 1, на мешањето од страна на државата во мирното 
уживање со имотот - без разлика дали станува збор за експропријација 
или за контрола на користењето на сопственоста - не можело да се гледа 
како на законско доколку битните одлуки се донесени спротивно од 
постојните законски одредби. 

 Понатаму, на Актот од 1994 година, или уште попрецизно, на одредбите со 
кои на поединечните сопственици им се наметнува контрола врз киријата 
и големи и тешки должности во поглед на одржувањето на имотот, не 
може да се гледа како на „спроведување на законите“ затоа што било 
утврдено дека тие се во спротивност со Уставот и со Конвенцијата, со две 
последователни пресуди на Уставниот суд изречени на 12 јануари и на 10 
октомври 2000 година. 

 Истиот заклучок важи и за Актот од 2001 година. Имено, Уставниот суд во 
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неговата трета и најзначајна пресуда од 2 октомври 2002 година во поглед 
на законодавството од областа на домувањето, ги прогласил за неуставни 
рестриктивните одредби кои се однесувале на зголемувањето на 
износите на кириите. Во својата најнова пресуда од 19 април 2005 година, 
Судот утврдил дека одредбите од Измените од декември 2004 година со 
кои се продолжувала важноста на Планот за контролирана кирија по 31 
декември 2004 година, биле противуставни. 

 Како последица на ова, на мерките преземени од страна на државата во 
делот на имотните права на апликантката цело време им недостигале 
задоволителни законски основи. 

 (б)  Владата 

170. Владата го оспорила ова. Нејзините претставници тврделе дека 
контролата врз користењето на имот на апликантката имала јасна, цврста 
и постојана законска основа во форма на последователни закони кои се 
применувале во текот на целиот период што е опфатен со привремената 
надлежност на Судот. Прво, Актот за домување од 1974 година бил во сила 
до 12 ноември 1994 година. Второ, со Актот од 1994 година кој бил во 
сила од 12 ноември 1994 година, до 11 јули 2001 година, биле воведени 
одредби за контролирана кирија и други ограничувања на правата 
на сопствениците. Конечно, правилата кои управуваат со односите за 
изнајмување се во сила од 11 јули 2001 година и произлегуваат од Актот 
од 2001 година. 

171. Владата прифатила дека законитоста на која било мерка преземена од 
страна на Државата не може да се сведе само на барањето дека законска 
мерка мора да биде усвоена / пропишана од страна на законодавството. 
Исто така, опфаќа почитување на принципот на правна сигурност. 
Несомнено, важен аспект на правната сигурност претставува тоа што 
законот не треба да се менува неочекувано за да се избегне мешањето 
во важните одлуки донесени од страна на поединците кои bona ide 
знаеле дека Законот е усвоен за одредено време и дека тој ќе важи за тој 
временски период. Според Владата, Планот за контролирана кирија кој 
бил воведен со Актите од 1994 и од 2001 година – поправно законодавство 
на одредено време со цел да ги заштити станарите - претставувал пример 
за имплементација на принципот на правна сигурност. 

 (ii)  Процена на судот 

172.  Советот го донел следниов заклучок во поглед на прашањето на 
законитоста на оспорените мерки (видете го став 155 од пресудата на 
Советот): 

  „... Контролата на користењето на сопственоста од страна на 
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државите е предмет на состојба која се постигнува со спроведување 
на ’закони‘... Додека во дадениов случај не постои спор за фактот дека 
ограничувањата на правото на апликантката биле наметнати од страна 
на три последователни закони за домување, апликантката тврдела дека 
ex post facto одлуките ги прогласиле битните административни одлуки за 
спротивни на законот, а законските одредби, за спротивни на Уставот и 
ретроспективно ги лишиле овие мерки од каков било законски ефект. 

...

 Меѓутоа, Судот смета дека овие пресуди и нивните последици, во поглед 
на процената на почитувањето на член 1 од Протоколот број 1 од страна 
на Полска, се битни при одредувањето дали властите постигнале фер 
баланс меѓу засегнатите интереси. Затоа, за потребите на процената 
дали оспорените мерки потекнувале и биле дел од ’закони‘ кои биле во 
согласност со значењето на вториот став од тој член, доволно е Судот да 
утврди дека тие биле применети во согласност со полските закони што 
биле во сила во тоа време“.

173.  Големиот совет би додал на оваа процена, и како одговор на тврдењата 
на апликантката (видете го став 169, погоре), дека влегувањето во сила 
на пресудите на Уставниот суд од 12 јануари и од 10 октомври 2000 година 
било одложено до 11 јули 2001 година (видете ги ставовите 80 и 83, 
погоре), што довело до тоа оспорените одредби од Актот од 1994 година 
да останат во сила до тој датум. Според ова, во вакви околности може да се 
прифати дека мешањето го почитувало принципот на законитост. 

 (б) Дали полските власти имале „законска цел од јавен интерес“?

(i)  Произнесувања на страните 

(а)  Апликантката 

174.  Според апликантката, оспорените закони за домување немале законско 
оправдување. 

 Дури и по Втората светска војна очигледно имало потреба да се обезбедат 
домови за раселените лица - факт што го оправдувал државното 
управување со куќите во кои можеле да живеат повеќе семејства. Сепак, 
немало оправдување за преземање на ваков чекор во поглед на нејзината 
куќа - која била и отсекогаш била куќа наменета за живеење на едно 
семејство, а не куќа во која имало повеќе станови. Тешко дека ставањето 
на станари во куќата и правењето на сопственикот бездомник можеле да 
го решат проблемот. 
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 Истото се однесувало и на подоцнежните ограничувања предвидени во 
Актот од 1994 година. Несомнено е дека тие биле воведени да ги заштитат 
станарите во лоша финансиска состојба. Меѓутоа, ниту една одредба од 
оспореното законодавство не го направила правото на евтина кирија 
зависно од индивидуалната ситуација на станарот. Бидејќи важечките 
закони за домување не поставиле никакви услови - како што се: висината 
на приходите, социјалната или семејната состојба и возраста на станарот 
или, пак, големината или стандардот на станот - во однос на правото 
за добивање на живеалиште со ниска кирија, било доволно станарот 
да има право на изнајмување кое му било одобрено во согласност со 
административна одлука донесена од страна на комунистичкиот режим, 
со што тој би профитирал од привилегираната ситуација според Планот 
за контролирана кирија. За ваквото законско решение, кое повеќе било 
донесено на штета на приватните сопственици, кои исто како неа, не 
биле во ништо подобра финансиска состојба отколку што биле нивните 
станари, тешко може да се каже дека имало законска цел во корист на 
„јавниот“ или „општиот“ интерес.    

 (б)  Владата 

175.  Во своите писмени и усни обраќања, Владата постојано тврдела 
дека примарна / главна цел на оспореното законодавство била и 
отсекогаш била да ги заштити станарите од неоправдано високите 
износи на кирија за време на периодот на економска трансформација 
на Полска. Во деведесеттите години од минатиот век, властите морале 
да се справуваат со крајно тешката ситуација во областа на домувањето, 
која се карактеризирала со сериозен недостиг и со високи цени на 
живеалиштата. Ваквата ситуација ѝ наложила на државата да ги 
контролира зголемувањата на киријата не само во државниот сектор туку, 
исто така, и во приватниот. Државата морала да ги преземе овие мерки за 
да спречи огромен број на иселувања, што неминовно би следеле веднаш 
по воведувањето на целосно неконтролирани зголемувања на кириите и 
кои би предизвикале сериозни социјални тензии, и со тоа би го довеле во 
опасност јавниот ред. 

176.  Владата понатаму тврдела дека Планот за контролирана кирија бил 
чисто привремена итна мерка дизајнирана да се справи со сериозниот 
недостиг на домови во Полска, кој имал сложен карактер поради 
влошената економска ситуација на домаќинствата. Во овој контекст, 
Владата се навратила на статистичките податоци до кои самата дошла и 
кои покажувале дека во периодот 2000-2002 година, меѓу 54% и 58% од 
населението живеело под границата на сиромаштија и дека во периодот 
1998-2002 година, меѓу 7% и 10 % од домаќинствата имале ненамирени 
заостанати долгови за изнајмување.  
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 Исто така, Владата потенцирала дека потребата да се ограничи 
зголемувањето на кириите за еден точно одреден временски период била 
оценета од страна на Уставниот суд на Полска дека е од јавен интерес, 
особено дека е во интерес на заштита на станарите во лоша финансиска 
состојба за време на периодот на транзиција / преодниот период од 
државно контролиран систем, во систем на слободен пазар.   

177.  Според ова, планот за државна контрола врз зголемувањето на кириите 
претставувал мерка усвоена за да се заштитат интересите на станарите 
во системот на слободен пазар и уште повеќе да се заштитат од ризикот 
да бидат ставени во нерамноправна положба со економски посилните 
сопственици. Определба на државата во овој преоден период била да ги 
одржува кириите на едно општествено прифатливо ниво, определба која 
имајќи ја предвид пресудата на Судот во случајот Mellacher и останатите 
(цитирана погоре, §§ 53 и 54), треба да се смета за законска. 

(ii)  Оцена на Судот 

178. Откако ги разгледал поднесоците на страните, Големиот совет не гледа 
причина да не се согласи со следниве наоди на Советот (видете го став 160 
од пресудата на Советот): 

  „Како што беше докажано од материјалите доставени од страните и 
од битните пресуди на полскиот Уставен суд, Планот за контролирана 
кирија во Полска потекнувал од постојаниот недостиг на живеалишта, од 
ниската понуда на станови за изнајмување на пазарот за изнајмување и 
од високите трошоци за купување стан. Планот бил имплементиран со 
намера да обезбеди социјална заштита за станарите и да осигури - особено 
во однос на станарите во лоша финансиска состојба - постепен премин од 
државно контролирана кирија, во целосно договорена кирија за време на 
темелните реформи на земјата по падот на комунистичкиот режим...

 Судот прифаќа дека во општествените / социјални и економски околности 
на случајот, оспореното законодавство имало законска цел од јавен 
интерес, како што се наложува со вториот став од член 1“.

(в) Дали полските власти постигнале фер баланс меѓу јавниот интерес 
на заедницата и правото на апликантката за мирно уживање во 
својата сопственост / имот? 

(i)  Произнесувања на страните 

(α)  Апликантката 

179.  Апликантката тврдела дека полските власти намерно не постигнале 
фер баланс меѓу барањата на јавниот интерес на кои тие се потпирале, и 
нејзиното право на сопственост. 
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 Таа сметала дека фундаменталното прашање во овој случај било кој и 
до која мера требало да го понесе товарот на политиката за домување 
– сопствениците или државата. Според неа, дури и лошата состојба на 
државниот буџет и трошоците за политичка и економска трансформација 
на државата не претставувале оправдување за наметнување на главниот 
товар на жртвувањето во корист на општеството врз одредена група на 
сопственици на имот. 

180.  Апликантката силно се спротивставила на тврдењата на Владата 
изнесени во текот на постапката пред Големиот совет дека Планот за 
контролирана кирија се засновал на посебен социјален договор меѓу 
сопствениците, станарите и државата. Особено таа го оспорувала 
уверувањето презентирано од страна на Владата дека врз основа на 
тој договор, на станарите им било гарантирано дека нивната ситуација 
во периодот од десет години по влегувањето во сила на Актот од 1994 
година нема да се промени и дека на сопствениците – кои се откажале од 
нивните барања за надоместок – им било ветено дека по изминувањето 
на овој период, сите ограничувања во поглед на киријата ќе престанат да 
важат (видете го став 189, подолу). Таа го тврдела сосема спротивното; 
дека Планот не се засновал на никаква доброволна обврска од страна на 
сопствениците или станарите, туку дека државата наметнала законско 
решение кое довело до создавање на ситуација каде што една социјална 
/ општествена група (станарите) биле потпомогнати / субвенционирани 
од друга група (сопствениците).  

 Ако тоа било така како што го нарекувала Владата, ситуација на               
„законски мир“ (видете го став 189, подолу), како тогаш – прашала 
апликантката - некој може да го објасни фактот дека ова предизвикало 
толку многу контроверзии / полемики во Полска и било повод за 
отпочнување на неколку уставни спорови со државата пред Уставниот суд? 
Згора на тоа, зошто во секоја пригода кога била разгледувана уставноста 
на одредено законодавство, тоа било жестоко критикувано од страна на 
сопствениците затоа што наметнувало премногу тешко оптоварување 
врз нив, но било критикувано и од страна на станарите бидејќи и од нивна 
гледна точка, не е задоволително? 

181.  Апликантката се согласила дека, како што навел Судот во одреден број 
свои пресуди, на пример, во случаите Spadea и Scalabrino, Scollo или  (сите 
цитирани погоре), ограничувањата на правата на сопствениците биле 
заеднички и познати во многу држави кои се соочувале со недостиг од 
живеалишта. Во некои од случаите за нив било утврдено дека се оправдани 
и пропорционални со целите кои биле зацртани од страна на државата во 
поглед на јавниот / општиот интерес. Меѓутоа, во ниту еден од тие случаи 
властите не ги ограничиле правата на апликантите до таа мера како што 
тоа било во дадениов случај. 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА694

182. Според апликантката, комбинацијата на различни ограничувања 
наметнати врз правата на сопствениците со Актот од 1994 година, 
и подоцна со Актот од 2001 година, довела до неприфатливо и 
непропорционално мешање во нивните имотни правва. 

 Во оваа насока, таа посочила дека полскиот Уставен суд во своите четири 
последователни пресуди од: 12 јануари 2000 година, 10 октомври 2000 
година, 2 октомври 2002 година и 19 април 2005 година, утврдил дека 
ограничувањата на правата на сопствениците наметнати со Планот 
за контролирана кирија воведен со Актот од 1994 година и со Актот од 
2001 година не биле во согласност со уставниот принцип за заштита на 
имотните права и со владеењето на правото. Судот, исто така, утврдил 
дека имплементацијата на тој план од страна на властите наметнала 
непропорционални и преголеми оптоварувања врз сопствениците. 

183.  Договорите за изнајмување според Актот од 1994 година ѝ биле 
наметнати нејзе и на другите сопственици со помош на еднострана 
одлука од страна на државата. Оваа одлука била придружена со строги 
ограничувања во поглед на прекинување на договорите за изнајмување. 
Понатамошните одредби од Актот од 1994 година, од една страна, го 
поставиле износот на кирија кој можел да се наплаќа на ниско ниво, далеку 
под нивото на просечните трошоци за одржување на имотот, додека, од 
друга страна, ги обврзале сопствениците да извршуваат скапи работи во 
однос на одржувањето. 

 Оваа состојба не се подобрила со Актот од 2001 година, кој практично ги 
задржал сите ограничувања во поглед на прекинувањето на договорите 
за изнајмување и сите обврски во однос на одржувањето на имотот и ја 
влошил ситуацијата на сопствениците со тоа што ги замрзнал кириите 
на неприфатливо ниско ниво. Згора на сè, со помош на Измените од 
декември 2004 година, властите ја продолжиле важноста на правилата 
кои наметнувале ограничувања на зголемувањето на кириите по 
завршувањето на конечниот законски рок кој тие самите го одредиле, 
дејство за кое од страна на Уставниот суд било утврдено дека претставува 
сериозна повреда на принципот на владеење на правото.  

184.  Апликантката не се согласила со мислењето искажано од страна на Владата 
дека со влегување во сила на одлуката на Уставниот суд од 19 април 2005 
година, Планот за контролирана кирија бил поништен и дека страните во 
договорот за изнајмување сега можеле слободно да ја одредуваат киријата 
(видете го став 190, подолу). Одредбите на Актот од 2001 година, кои се 
во сила во моментов, го кажуваат спротивното; според делот 8а од Актот 
од 2001 година, какви било зголемувања при кои киријата ќе го надмине 
максималното ниво од 3% се дозволени само во оправдани случаи и 
можат да бидат оспорени пред суд. Во исто време, големите и тешки 
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должности на сопствениците во поглед на одржување на имотот останале 
непроменети. Во однос на прекинувањето на договорите за изнајмување, 
одредбите малку се разликувале споредени со одредбите во претходните 
нефункционални закони, и преместувањето / преселувањето на станарот 
сè уште било многу тешко, па дури и невозможно. Овие мали промени во 
законодавството кое го регулира домувањето тешко може да се сметаат 
за прекинување на Планот за контролирање на киријата, ниту, пак, тие 
довеле до позначајно подобрување на ситуацијата на сопствениците. 

 Понатаму, апликантката потенцирала дека Уставниот суд и во пресудата 
од 19 април 2005 година и во Препораките од јуни 2005 година укажал 
на одреден број сериозни недостатоци на моменталниот систем, имајќи 
предвид дека Актот од 2001 година во  својата тогашна форма „не 
обезбедувал никаков задоволителен и постојан механизам за балансирање 
на интересите на сопствениците и на станарите“. Во тој контекст, 
Уставниот суд ги потсетил властите на итната потреба од воведување 
на правила со кои на сопствениците, по децении на субвенционирање 
на државната политика за домување, ќе им се овозможи остварување 
на „пристојна заработувачка“ од нивниот имот, потенцирајќи дека 
правото за остварување на заработувачка претставува една од основните 
компоненти на правото на сопственост. Меѓутоа, властите досега немаат 
преземено никакви чекори за имплементирање на тие препораки. 

 Апликантката, исто така, го критикувала постојното законодавство 
поради недостиг на критериуми во поглед на тоа што претставувало 
„оправданото зголемување на кирија“, стоејќи на тврдењето дека од 
практични причини, тоа ги спречувало сопствениците од зголемување 
на нивото на кирија. Како што Уставниот суд исправно посочил во својата 
пресуда и во препораките, во недостиг на таков законски критериум, 
судската контрола врз зголемувањето на кириите станала излишна. 
Во оваа насока, апликантката доставила детали за еден случај кој бил 
заглавен пред полските судови, а се однесувал на спор за 13% зголемување 
на киријата. Апликантката додала дека, имајќи го предвид просечното 
одолжување во полските граѓански судови, реално може да се очекува 
дека конечната одлука ќе биде донесена за приближно две години и дека 
киријата е замрзната на нивото од 3% до донесувањето на одлуката во 
однос на барањето.  

185. Апликантката понатаму се осврнала на тврдењето на Владата дека 
Планот за контрола на киријата веќе не влијаел врз нејзините права на 
сопственост и дека таа се стекнала со посакуваното ослободување затоа 
што си ја повратила куќата поради тоа што двајца од нејзините станари 
веќе се отселиле, а третиот ќе го сторел тоа непосредно по датумот на 
усното сослушување / јавната расправа  (видете го став 192, подолу). 
Апликантката признала дека откако полските медиуми посветиле 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА696

внимание на нејзиниот случај пред судот во Стrазбур, навистина двајца 
од нејзините станари се иселиле. Таа го дознала овој факт од претставник 
на полската Влада во јуни 2005 година - кој, сепак, одбил службено да ѝ 
ја префрли сопственоста на куќата нејзе - за ова Судот бил информиран 
на 22 август 2005 година. Уште на датумот на одржување на главната 
расправа, во третиот стан сè уште живеела Ј.В. Таа не можела едноставно 
да го раскине договорот за изнајмување имајќи ја предвид поодминатата 
возраст на Ј.В., која припаѓала на групата станари законски заштитени од 
прекинување на договорите за изнајмување во согласност со делот 11(12) 
од Актот од 2001 година. 

 Во однос на уверувањето дека нејзините права веќе не биле под влијание 
на функционирањето на Планот за контролирана кирија во Полска, 
апликантката потенцирала дека повредата на нејзините права не била и 
не можела да биде прекината едноставно со враќање на сопственоста на 
куќата. Ефектите што оспореното законодавство ѝ ги нанело нејзе нема 
да престанат или да бидат избришани со враќањето на она што останало 
од нејзиниот имот. Кога државата ја зела куќата под свое управување, таа 
била во добра состојба. Сега по години негрижа и запоставување - кои биле 
предизвикани и од неодговорното управување од страна на државата и од 
нејзината неможност да ги покрие трошоците за неопходните поправки 
од добиената кирија - куќата е скоро уништена. 

186.  На крај, апликантката истакнала во својот поднесок дека пресудата на 
Уставниот суд од 19 април 2005 година не ја разрешила повредата на член 
1 од Протоколот број 1 што во нејзиниот случај било утврдено од страна 
на Советот, ниту, пак, ставила крај на систематската повреда на имотните 
права на останатите сопственици кои се во слична ситуација, кои биле 
идентификувани во нејзиниот случај. 

 Таа побарала од Судот целосно да ги потврди наодите на Советот.  

 (β)  Владата

187.  Владата сметала дека властите одржувале разумен однос на 
пропорционалност меѓу употребените средства и целите што сакале да 
ги постигнат. 

188. Во нивните обраќања пред Големиот совет, претставниците на 
Владата прво се осврнале на заклучокот на Советот дека за сметка на 
функционирањето на Планот за контрола на киријата, властите наметнале 
врз апликантката несразмерено и преголемо оптоварување (видете 
го став 188 од пресудата на Советот). Во таа насока, тие го потенцирале 
тврдењето дека имајќи го предвид Државното управување со прашањата 
од областа на домувањето кое било воведено за време на комунистичкиот 
режим и кое ги лишило сопствениците дури и од теоретски имотни права, 
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на 10 октомври 1994 година, апликантката немала никакви права во 
поглед на прекинувањето на договорите за изнајмување на нејзините 
станови или во поглед на одредувањето на износот на киријата (видете 
ги ставовите 151 и 153, погоре). Гледано од оваа перспектива, оспорените 
закони за домување, во нивната применлива форма од тој датум, па сè 
до денешно време, не ги намалиле имотните права на апликантката, 
туку напротив, постепено го зголемиле обемот на нејзините права и на 
правата на другите сопственици во поглед на изнајмувањето на нивните 
живеалишта. Според нив, на овој начин, со воведувањето на Планот за 
контрола на киријата, всушност, започнал сложениот процес на враќање 
на правата на сопствениците, процес кој имајќи ги предвид состојбата на 
понуда на живеалишта која била наследена од комунистичкиот режим, и 
потребата за балансирање на правата на сите членови на општеството, 
вклучувал донесување на крајно тешки одлуки од страна на властите.  

189.  За време на постапката пред Големиот совет, тие истапиле и со уште еден 
нов аргумент; имено дека Планот за контролирана кирија се засновал на 
специфичен социјален договор меѓу сопствениците, станарите и државата. 
Во согласност со таквиот договор, на станарите им било гарантирано дека 
нивната ситуација за време на десетгодишниот период по влегување во 
сила на Актот од 1994 година нема да се промени, а на сопствениците 
– кои се откажале од нивните барања за надоместок – им било ветено 
дека по истекот на тој период, сите ограничувања во однос на киријата 
ќе престанат да постојат. Владата, од своја страна, се обврзала дека по 31 
декември 2004 година, нема да се применуваат какви било ограничувања 
кои потекнуваат од тој Договор. На овој начин, ваквата ситуација може 
да се опише како „законски мир“ затоа што го одразувала компромисот 
постигнат меѓу различните општествени групи. Ова било потврдено со 
пресудата на Уставниот суд од 19 април 2005 година, кој се произнесол 
дека било неопходно да се воведе Планот за контрола на киријата за 
време на преодниот период или периодот на трансформација. Освен тоа, 
во сите свои претходни пресуди за ова прашање, Уставниот суд постојано 
ја препознавал потребата од континуирана заштита на станарите кои 
биле дел од договори за изнајмување постигнати во согласност со 
административни одлуки и на кои Актот од 1994 година им гарантирал 
специфично максимално ниво на кирија за прецизно определен временски 
период. Судот изречно потврдил дека потребата да се заштитат станарите 
од неоправдано високите кирии била целосно оправдана со ситуацијата 
во областа на домувањето во Полска. 

 Понатаму во текот на главната расправа, тие, исто така, тврделе дека 
на сопствениците им биле достапни кредити за реставрација и за 
подобрување и дека, исто така, можеле да подигнат комерцијални заеми 
за финансирање на неопходните поправки. 
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190. Владата понатаму потенцирала дека начините / средствата за 
контролирање на кириите и според Актот од 1994 година и според Актот 
од 2001 година имале привремен карактер и дека тие веќе не се во сила по 
пресудата на Уставниот суд од 19 април 2005 година, со која, всушност, бил 
означен крајот на Планот за контрола на киријата во Полска. Значи, по сила 
на таа пресуда, сите претходни ограничувања биле укинати. Од тој момент, 
кириите во Полска се регулирани од страна на силите на слободниот пазар, 
и во моментов нема никакви ограничувања наметнати врз нив од страна 
на властите. Страните во договорот за изнајмување можат слободно да 
го одредат износот на кирија, и правата на сопствениците повеќе не се 
ограничени на каков било начин. Во исто време, Владата ги исполнила 
обврските што ги презела во согласност со гореспоменатиот социјален / 
општествен договор и дека конечно „правилата на игра“ на кои се осврнал 
Уставниот суд, се усогласени и се испочитувани. 

191. Освен тоа, ако се спореди овој случај со случајот Mellacher (цитиран 
погоре), Владата тврдела дека ако во подоцнежниот случај Судот утврдил 
дека во „поправното социјално / општествено законодавство, особено во 
делот на контролата на изнајмувањето... мора да има простор за преземање 
мерки кои ќе влијаат врз понатамошното извршување на претходно 
склучените договори за да се постигнат целите на усвоените закони“; тоа 
fortiori морало да му овозможи на законодавството не само да ги одредува 
висините на кириите пониско од пазарната вредност туку, исто така, да 
усвојува мерки кои ќе влијаат на имплементацијата на договорите за 
изнајмување кои произлегуваат од претходни административни одлуки, 
каде што станарите немале никакво право да одлучуваат за висината 
на киријата или при изборот на станот - во приватна или државна 
сопственост - кој ќе им биде доделен.    

192. На крајот, Владата се осврнала на индивидуалната ситуација на 
апликантката, подвлекувајќи дека во таа насока, наодите на Уставниот 
суд во поглед на недоволниот износ на контролирана кирија не можат 
да бидат одлучувачки. Освен тоа, Судот се осврнал на општата ситуација 
во Полска, која неизбежно не се однесувала на секој сопственик. 
Претставниците на Владата не гледаат никаква причина зошто таа 
би се однесувала на случајот на апликантката. Во овој контекст тие се 
осврнале на фактот дека два стана во нејзината куќа биле испразнети во 
јуни 2003 година и во септември 2004 година. Третиот стан требало да 
биде ослободен / испразнет од страна на извесна Ј.В. за неколку недели 
по одржувањето на јавната расправа затоа што нејзе ѝ бил доделен стан 
во сопственост на Градскиот совет на Гдиња. Таа, всушност, се иселила во 
февруари 2006 година (видете го став 66, погоре). Апликантката никогаш 
не ѝ доставила на Ј.В. известување за прекинување на договорот. Ниту, 
пак, таа ѝ ја зголемила киријата, иако Ј.В. плаќала износ еднаков на 1,5% 
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од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето. Како последица 
на сето ова, апликантката не можела и понатаму да тврди дека таа не ја 
добила назад сопственоста на куќата или дека Планот за контролирање 
на киријата сè уште влијаел врз нејзините имотни права.   

193. Накратко, Владата побарала од Големиот совет да се произнесе дека во 
дадениов случај немало повреда на член 1 од Протоколот број 1. 

(ii)  Оцена на Судот

194.  Во својата процена на влијанието на оспорениот План за контрола на 
киријата врз правото на сопственост на апликантката, Советот го зел 
предвид фактот дека во периодот на разгледување (од 10 октомври 1994 
година, до 25 јануари 2005 година, денот на усвојување / донесување на 
неговата пресуда), три различни закони за домување се применувале врз 
апликантката; имено, тоа биле Актот од 1994 година, Актот од 2001 година 
и Измените од декември 2004 година. Било утврдено дека во нејзиниот 
случај, примената на „посебниот план за изнајмување“ според Актот за 
Домување од 1974 година (во периодот од 10 октомври, до 12 ноември 
1994 година, денот на влегување во сила на Актот од 1994 година) имала 
незначителен ефект врз „мирното уживање“ со нејзината сопственост 
(видете го став 170 од пресудата на Советот).  

 Големиот совет ќе продолжи на слична основа, земајќи ги предвид 
настаните што се случиле по усвојувањето на пресудата на Советот. 

 (а)  Актот од 1994 година

 Главни карактеристики на Планот за контрола на киријата воведен со 
Актот од 1994 година 

195.  Големиот совет, како и Советот, се согласува со Владата дека Актот од 
1994 година бил првиот од корективните закони донесени со цел да го 
реформираат домувањето во Полска за време на транзицијата на земјата 
во систем на слободен пазар. Исто така, се согласува дека во споредба со 
претходните „посебни планови за изнајмување“, кои наметнале целосна 
контрола од страна на државата врз пазарот на изнајмување, општо 
земено, Актот од 1994 година претставувал чекор напред. Особено 
затоа што ја ограничил контролата на државата врз изнајмувањето 
на живеалишта кои до тој момент биле предмет на „посебниот план 
за изнајмување“, без разлика дали биле во сопственост на општините 
или во сопственост на приватни лица, а исто така, дозволил деловните 
простории да бидат изнајмувани по пазарни услови (видете ги ставовите 
171 и 172 од пресудата на Советот и ставот 188, погоре). 

 Меѓутоа, што се однесува до апликантката и до другите сопственици што 
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поседувале станови кои биле предмет на „посебниот план за изнајмување“, 
Актот задржал одреден број на ограничувања на нивните права, коишто 
во најголем дел, како што и е објаснето во продолжение, можеле да 
се споредат со ограничувањата наметнати со законите за домување 
донесени за време на комунистичкиот режим.  

196.  За почеток, според деловите 55 и 56 од Актот од 1994 година, на кое 
било изнајмување што потекнувало од претходните административни 
одлуки за доделување на стан, требало да се гледа како на договорно 
изнајмување потпишано на неопределено време. Иако оваа одредба 
во пракса создала квазидоговор за изнајмување меѓу сопственикот 
и станарот - што повторно било чекор напред во услови на повторно 
воспоставување на основите на договорните односи на пазарот за 
изнајмување - сопствениците немале никакво влијание на изборот 
на станарот или на клучните елементи на таквиот договор. Ова не се 
однесувало само на времетраењето на договорот туку, исто така, и на 
условите за негово прекинување, што силно ги ограничувало правата 
на сопствениците да го прекинат договорот за изнајмување, дури и во 
однос на оние станари кои постојано не ги почитувале законските услови. 
Понатаму, дури и тогаш кога сопствениците ќе го прекинеле договорот 
за изнајмување, тие не можеле да го испразнат живеалиштето и да го 
издадат на слободниот пазар, освен ако на станарот не му обезбедиле                        
„алтернативно сместување“ на нивен трошок. Ваквиот збир на законски 
правила, комбиниран со постојаниот недостиг на живеалишта во Полска 
и законското право за наследување на договорот за изнајмување од 
страна на роднините на станарот, довеле до тоа да било крајно тешко 
за сопственикот да си ја поврати сопственоста врз становите (видете ги 
ставовите 16, 18, 73 и 79, погоре).  

197.  Понатамошните должности на сопствениците, кои потенцијално 
можеле да резултираат со значителни трошоци од нивна страна, биле 
наброени во делот 9 од Актот од 1994 година, кој ги обврзувал да извршат 
специфични поправки и работи за одржување на нивните згради. Во исто 
време, нивното право за остварување на заработка од изнајмувањето 
било предмет на законски ограничувања. Согласно со делот 25 од Актот 
од 1994 година, сопствениците немале моќ / овластување да ја одредуваат 
киријата затоа што кириите не можеле да го надминат највисокиот износ 
одреден со закон на ниво од 3% од „вредноста на реконструкцијата“ на 
живеалиштето (видете ги ставовите 76-83, погоре). 

 Влијанието на Актот од 1994 година врз имотните права на 
апликантката и на другите сопственици 

198.  Меѓутоа, како што било покажано со конкретната примена на Актот 
од 1994 година и признаено од страна на извршната власт и потврдено 
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со наодите на полскиот Уставен суд, износите на киријата никогаш 
не го достигнале максималното законско ниво од 3% од вредноста на 
реконструкцијата, туку биле одржувани од страна на властите во целата 
земја на ниво кое покривало околу 60% од трошоците за одржување. 
Останатиот дел од износот потребен за одржување бил надоместуван од 
страна на сопствениците (видете ги ставовите 15 и 80-82, погоре). 

 Ситуацијата на сопствениците била дополнително искомпликувана 
со делот 9 од Актот од 1994 година, кој предвидувал дополнителни 
последици кои имале лошо влијание врз нивната финансиска положба 
затоа што овој дел ги обврзувал да изведат скапи зафати во однос на 
одржувањето, без оглед на фактот што во пракса, киријата била одредена 
под нивото на просечните трошоци за одржување на имотот, а воопшто 
да не ги споменуваме трошоците за големите поправки што, исто така, 
паѓале врз сопствениците. Згора на тоа, практичното исклучување на 
правата на сопствениците во поглед на слободното располагање со своите 
станови, што претставувало резултат на рестриктивните одредби во однос 
на раскинувањето на договорите за изнајмување, довело до опаѓање на 
пазарната вредност на засегнатите станбени згради (видете ги ставовите 
71-82, погоре).    

199. Овие ограничувања и нивното влијание врз имотните права на 
сопствениците биле разгледани / испитани во две пригоди од страна на 
полскиот Уставен суд. Во своите пресуди од 12 јануари и од 10 октомври 
2000 година, кои резултирале со поништување на Актот од 1994 година, 
било утврдено дека битните одредби биле неуставни затоа што не 
биле во согласност со: принципите за заштита на имотните права, 
пропорционалноста, владеењето на правото и социјалната правда (видете 
ги ставовите 82 и 83, погоре). Понатаму, во својата пресуда од 12 јануари 
2000 година, Уставниот суд, исто така, направил процена на ситуацијата 
во однос на Конвенцијата и утврдил дека оспорениот План за контрола на 
киријата довел до повреда на член 1 од Протоколот број 1 (видете го став 
82, погоре). 

200.  Точно е дека Уставниот суд утврдил дека воведувањето на Планот за 
контрола на киријата не бил per se во спротивност со Уставот или дури 
со меѓународните обврски преземени од страна на Полска затоа што во 
тоа време имало „уставно признаена неопходност да се заштитат правата 
на станарите“, и од гледна точка на тешката ситуација за домување, 
било неопходно да се ограничи или дури и да се одземе слободата на 
одредување на износите на кириите. Меѓутоа, судот тврдел дека начинот 
на кој била имплементирана контролата на киријата од страна на делот 
56(2), гледано заедно со другите одредби на Актот од 1994 година, довел 
до тоа „сопствениците да бидат лишени дури и од самото битие на 
нивните имотни права“. Понатаму било потенцирано дека не постоело 
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уставно оправдување за обезбедувањето на неопходната заштита на 
станарите – главно на штета на приватни лица - од сопствениците на 
изнајмените станови.  Во таа насока, Судот увидел дека Актот од 1994 
година „намерно го одредувал износот на контролирана кирија под нивото 
на трошоците и на давачките на кои биле изложени сопствениците“, 
и ова, имајќи ја предвид нивната должност да трошат суми на пари за 
одржување на нивната сопственост во одредена состојба, се засновало на 
„претпоставката дека имотот мора - до крајот на 2004 година – да им носи 
загуби на сопствениците“. Од свој аспект, Актот од 1994 година го наметнал 
главниот товар на неопходното жртвување, што општеството морало да 
го направи во корист на сиромашните станари, врз сопствениците. Во 
тој контекст, Уставниот суд му посветил значително внимание на фактот 
дека на полското законодавство му недостасувале какви било паралелни 
решенија што ќе им овозможеле на сопствениците да ги амортизираат 
/ компензираат загубите и трошоците направени при одржувањето на 
имотот, и посочил дека ситуацијата можела и треба да биде поправена со 
„субвенционирање од јавните фондови на трошоците за одржување и за 
поправка на зградите... обезбедување на целосно признавање од страна 
на даночните одредби на загубите и на трошоците претрпени од страна 
на сопствениците и правење на нивото на киријата зависно од приходите 
на станарот“ (видете го став 82, погоре).  

201.  Владата, како што и претходно постапила пред Советот, тврдела дека 
наодите на Уставниот суд во поглед на општата недоволност / нискост на 
контролираната кирија не можат да бидат одлучувачки за поединечниот 
случај на апликантката (видете го став 192, погоре). Меѓутоа, Големиот 
совет ги отфрлил ваквите тврдења, целосно согласувајќи се со процената 
на Советот (видете го став 175 од пресудата на Советот): 

  „... не само што Уставниот суд ги поткрепил своите наоди за одлучувачките 
ефекти на Актот од 1994 година врз имотните права на сопствениците, со 
сеопфатно истражување на општата ситуација за домување во Полска и 
со писмени докази доставени од страна на државните власти... исто така, 
ја имал предноста од директно познавање на околностите што владеат 
во земјата... Владата, од своја страна, не успеала да обезбеди каков било 
доказ со кој би покажала дека тие околности, иако било утврдено дека 
преовладувале низ цела Полска, не се однесувале на апликантката или 
дека нејзината материјална состојба се разликувала од состојбите на 
останатите полски сопственици“.

202. Осврнувајќи се на пресудата на судот во случајот Mellacher (цитирана 
погоре), каде што Владата тврдела дека според член од Протоколот 
број 1, при воведувањето на корективни закони за домување, државите 
имаат право не само да ја намалуваат под пазарната вредност висината 
на киријата која може да се наплати, туку и дека можат да преземат 
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такви радикални мерки како што се поништување на законски склучени 
договори за изнајмување (видете го став 191, погоре). 

 Големиот совет смета дека ова тврдење е веќе разгледано од страна на Со-
ветот, кој се произнесол на следниов начин (видете го став 176 од пресуда-
та на Советот): 

 „Судот прифаќа дека имајќи ја предвид крајно тешката ситуација за 
домување во Полска, неизбежно сериозните општествени / социјални 
последици кои со себе ги носела реформата на пазарот за изнајмување, 
како и влијанието што таа реформа го имала врз социјалните и врз 
другите права на огромен број луѓе, одлуката да се воведат закони кои ја 
ограничуваат висината на киријата на становите во приватна сопственост, 
со цел да се заштитат станарите, била оправдана, особено затоа што 
имало предвидено законско прецизно временско ограничување на оваа 
мерка... Меѓутоа, како што исправно посочи апликантката... иако битните 
делови на австриското законодавство наметнувале многу ограничувања 
или можности за намалувања во делот на износот на киријата што можел 
да биде наплатен, истото тоа законодавство им давало можности /
процедури на сопствениците да си ги повратат направените трошоци за 
одржување (видете, исто така, Mellacher и останатите, цитирана погоре, 
§§ 31-32 и 55-56). Ваквите процедури не биле достапни според Актот 
од 1994 година, и како што било забележано и од страна на Уставниот 
суд, полското законодавство не овозможувало какви било механизми 
за балансирање на трошоците за одржување на имотот и приходите 
остварени од контролираната кирија... 

 Против ваквото опкружување и имајќи ги предвид последиците кои 
различните ограничувачки одредби ги имале врз апликантката, Судот 
заклучил дека комбинацијата на ограничувања според Актот од 1994 
година го оштетила и го загрозила самото битие на нејзиното право на 
сопственост. Во овој поглед, Судот би сакал да посочи дека Уставниот суд 
во својата пресуда од 12 јануари 2000 година дошол до истиот заклучок, 
тврдејќи дека со Актот од 1994 година, индивидуалните сопственици 
биле лишени ’дури и од самото битие / суштина на нивните имотни 
права‘ и дека ’како последица на ова, нивното право /-а да се стекнуваат 
со заработувачка / профит од нивните имоти... битен елемент на правото 
на сопственост, било уништено и... нивното право /-а да располагаат со 
нивната сопственост било соголено од сопствените суштина и важност‘...“

203.  Големиот совет се согласува со Советот и во целост ги поддржува 
неговите заклучоци, особено наодот дека комбинацијата од ограничувања 
наметнати со Актот од 1994 година го оштетиле и го загрозиле самото 
битие на правата на сопственост на апликантката. 
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 (β)  Актот од 2001 година

Периодот меѓу 11 јули 2001 година и 10 октомври 2002 година 

204.  Датумите кои го одбележуваат овој период, се влегување во сила на 
Актот од 2001 година, закон кој го заменил поништениот Акт од 1994 
година и кој бил дизајниран да ги имплементира пресудите на Уставниот 
суд од 12 јануари и од 10 октомври 2000 година, и поништениот – по 
сила на следната пресудата на Уставниот суд од 2 октомври 2002 година 
- дел 9(3) од Актот од 2001 година, дел којшто вовел нова процедура за 
контролирање на зголемувањето на кириите (видете ги ставовите 84-
104, погоре). 

205.  За разлика од поништените одредби, делот 9(3) од Актот од 2001 година 
ги направи зголемувањата на нивоата / износите на кириите зависни од 
стапката на инфлација, меѓутоа, го задржа претходното максимално ниво 
од 3% од вредноста на реконструкцијата во однос на киријата која може 
да се наплати. Спротивно на Актот од 1994 година, не содржеше детални 
одредби за должностите на сопствениците во однос на одржувањето 
на имотот. Нивната состојба сè уште не се промени значајно затоа што 
други закони, особено Актот за градба и Законот за граѓанско право 
наметнаа правила слични на оние што се применуваа согласно Актот од 
1994 година. Одредбите кои се однесуваа на прекинување на договорите, 
беа подетални, но содржеа и одреден број на рестриктивни услови во 
однос на давањето на известување за иселување и во основа, сè уште го 
задржаа правилото за враќање на сопственоста на станот само доколку 
сопственикот му обезбеди на станарот алтернативно сместување (видете 
ги ставовите 84-95, погоре). 

206.  Како што било утврдено од страна на Советот (видете го став 
177 од пресудата на Советот) приближно само по четири месеци од 
функционирањето на новото законодавство, народниот правобранител ја 
оспорил уставноста на делот 9(3) од Актот од 2001 година пред Уставниот 
суд, наведувајќи дека нивоата на кирија утврдени во согласност со таа 
одредба не ги покривале ниту основните трошоци за одржување на 
станбените згради и дека новата одредба ги довела сопствениците во 
уште понеповолна ситуација отколку правилата за контрола на киријата 
воспоставени со Актот од 1994 година, за кој веќе било утврдено дека ги 
прекршил нивните имотни права (видете го став 96, погоре). 

207.  Уставниот суд, кој ги засновал своите наоди на сеопфатни писмени 
докази и на процена на општата ситуација низ Полска, пресудил дека 
применливите одредби не биле во согласност со уставните принципи на 
заштита на имотните права и со владеењето на правото и со социјалната 
правда. Судот, меѓу другото, тврдел дека „моменталната состојба била 
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неспорно понеповолна отколку што тоа било случај според Актот од 1994 
година“, дека „законодавството определило неразумно ниско ниво на 
основна кирија“, дека Актот од 2001 година „сериозно ја влошил состојбата 
на сопствениците“ и дека  делот 9(3) „продолжил со повреда на правото на 
сопственост“  кое преовладувало за време на функционирањето на Актот 
од 1994 година. Во продолжение, Судот посочил дека новите одредби во 
однос на прекинувањето на договорите за изнајмување не довеле до зна-
чително подобрување на состојбата на сопствениците (видете ги ставови-
те 103-04, погоре). 

 Понатаму, Уставниот суд силно го критикувал законодавството за негови-
от континуиран неуспех за воведување на каков било законски механизам 
за олеснување или намалување на загубите на сопствениците, кои резул-
тирале од намалената кирија, и посочил дека „немало никакви промени на 
одредбите во однос на данокот на добивка, барем во поглед на одбитоци / 
олеснувања од данок (или од добивката која подлежи на оданочување) на 
сумите потрошени за одржување на зградите... ниту, пак, законодавството 
вовело поволни заеми за поправки“.  

 Судот заклучил дека функционирањето на делот 9 (3) било еднакво со 
продолжената повреда на правото на сопственост во поглед на сопствени-
ците, и ограничувањата образложени во таа одредба ги надминале грани-
ците на толеранција на опсегот на ограничување на тоа право (видете го 
став 104, погоре). 

208.  Во својата процена на ситуацијата на апликантката во периодот кој 
е предмет на разгледување, Големиот совет го споделува мислењето 
искажано од страна на Уставниот суд, кон кое Советот додал дека 
одредбите од Актот од 2001 година, во неговата применлива форма 
во дадениот временски период, неоправдано ги ограничиле нејзините 
имотни права и ѝ наметнале непропорционално оптоварување кое не 
може да се оправда со остварувањето на законската цел од страна на 
властите со имплементацијата на соодветното корективно законодавство 
во областа на домувањето. 

Периодот меѓу 10 октомври 2002 година и 31 декември 2004 година 

209.  Периодот започнал со поништување на делот 9(3) од Актот од 2001 
година од страна на Уставниот суд, а завршил со влегување во сила на 
Измените од декември 2004 година на Актот од 2001 година (видете ги 
ставовите 113-32, погоре). 

 Во поглед на тој период, советот ги дал следниве наоди (видете го став 
180 од пресудата на Советот): 

  „Од 10 октомври 2002 година, по укинувањето на делот 9(3), станало 
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возможно за апликантката да ги зголеми нивоата на кирите на нејзините 
станови до 3% од вредноста на реконструкцијата на живеалиштето... 
Меѓутоа, имајќи ги предвид релевантните индикатори кои биле доставени 
од страните, Судот смета дека ова не довело до значително подобрување 
на ситуацијата на апликантката. Според Владата, во периодот веднаш 
по укинувањето на делот 9(3), на пример, за октомври 2002 година, 
максималната кирија за слични станови во нејзиниот град изнесувала 4,61 
полски злоти за квадратен метар, каде што сумата која ѝ била достапна на 
апликантката во текот на целата и на крајот на 2004 година достигнала 5,15 
полски злоти... Оваа сума (околу 1,27 евра), која се движела во согласност 
со применливите износи на кирија (5,00-6,00 полски злоти) во повеќето 
други градови во државата би претставувала само зголемување од 10% 
на претходно одредената кирија, нешто за кое погоре беше јасно утврдено 
дека е сосема недоволно да ги покрие основните трошоци за одржување... 
Како последица на ова, Судот не гледа како можноста за зголемување на 
киријата до - навидум ниското и незадоволително - законски утврдено 
максимално ниво може да ја подобри ситуацијата што настанала од 
постојаната повреда на имотните права на апликантката и на другите 
сопственици. Ниту, пак, смета дека ова ѝ обезбедило нејзе и на цела класа 
засегнати лица какво било олеснување во однос на претходната состојба 
на нештата“.

210.  Во текот на постапката пред Големиот совет, Владата тврдеше - и 
апликантката не го оспори ова тврдење – дека во однос на најмалку еден 
од нејзините станари, извесна Ј.В., апликантката не ја зголемила киријата 
до максимално дозволеното ниво од 3% од вредноста за реконструкцијата 
и дека ја задржала киријата на ниво од 1,5%. На оваа основа, владините 
претставници тврдеа дека апликантката не може ефективно да тврди дека 
во дадениот период, нејзините права се повредени од функционирањето 
на Планот за контролирана кирија (видете ги ставовите 66 и 192, погоре). 

Меѓутоа, Големиот совет смета дека прашањето дали апликантката ја 
зголемила киријата на еден од своите станари на 3% од вредноста за 
реконструкција нема одлучувачко влијание на неговата процена на 
почитувањето на член 1 од Протоколот број 1 од страна на Полска. 
Има доволно значење за нив, како што имало и значење за Советот, 
да претпостават дека во дадениот период, ништо не ја спречувало 
апликантката да го направи тоа. Клучното прашање кое се наоѓа пред 
нив не се состои од правење на детални пресметки и од претпоставување 
колку многу или колку малку апликантката или другите сопственици би 
добиле од зголемувањето на киријата на максимално дозволеното ниво 
од 3% од вредноста на реконструкцијата. 

 Поточно, прашањето е дали ова подобрување, што влегло во сила по 
многу години во кои сопствениците биле присилувани да прифатат ниво 
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на кирија кое на никој начин не зависело од трошоците за одржување 
на имотот - а да не споменуваме дека тоа довело да биде невозможно 
за нив да стекнат каква било заработувачка од киријата - ставило крај 
на континуираната повреда на член 1 од Протоколот број 1, која било 
предизвикана од комбинираното влијание на ограничувањата коишто беа 
наведени погоре, или дали како алтернативна можност, ѝ овозможила на 
апликантката олеснување во поглед на условите за враќање на нејзините 
права во согласност со Конвенцијата. 

211.  Во таа насока, Големиот совет сака да истакне дека никакви други 
ограничувања на правата на сопствениците не биле подигнати. Како што 
и било посочено од страна на Уставниот суд, правилата кои се однесувале 
на прекинувањето на договорот за изнајмување, не се разликувале 
значително од оние што се применувале според Актот од 1994 година, 
за коишто, пак, истиот Суд утврдил дека доведуваат до „практично 
исклучување на правата на сопствениците во поглед на слободното 
располагање со нивните станови“ и дека довеле до „опаѓање на пазарната 
вредност на овие згради“ (видете ги ставовите 82 и 104, погоре). Згора 
на сè, во јануари 2000 година, Уставниот суд веќе посочил дека државата 
„го ставила главниот товар на жртвувањето што општеството морало 
да го направи во полза на станарите... врз сопствениците на имотот“ 
и дека состојбата била влошена од страна на фактот дека не постоеле 
законски средства во Полска кои ќе им овозможеле на сопствениците да 
ги надоместат трошоците или да ги намалат загубите што ги претрпеле 
како резултат на одржувањето на имотите или да добијат средства за 
неопходните поправки - вакви механизми сè уште не постоеле (видете ги 
ставовите 82 и 104, погоре).  

 Во овие околности, иако делумно врз други основи (видете ги ставовите 
209-10, погоре), Големиот совет доаѓа до истиот заклучок како и Советот 
и тврди дека повредата на правата на сопственост на апликантката 
продолжила и за време на периодот кој е предмет на разгледување. 

Периодот меѓу 1 јануари 2005 година и 26 април 2005 година 

212.  Горенаведените датуми го означуваат периодот на функционирање на 
делот 1(9)(а) од Измените од 17 декември 2004 година и на делот 1 од 
Измените од 22 декември година, кои го преформулираа делот 9 од Актот 
од 2001 година и кои одредија секое зголемување каде што киријата ќе 
надмине 3% од вредноста на реконструкцијата, да биде подложено на 
максимално годишно ниво од 10% од моменталната кирија (видете ги 
ставовите 124-41, погоре). 

213. Советот, и покрај фактот што пред себе немаше какви било поднесоци 
од страните, сметаше дека е неопходно да го преиспита битното 
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законодавство во однос на неговата усогласеност со Конвецијата и дојде до 
следниов заклучок (видете ги ставовите 182-84 од пресудата на Советот): 

 „182. Навистина, како што потенцираше и самата Влада, обврската 
да се задржи Планот за контролирана кирија само привремено била 
испочитувана од моментот на одредување на крајниот датум на примена 
на тој план, заснован на 3% од вредноста на реконструкцијата на 
живеалиштето, кој престанувал да важи на 31 декември 2004 година... 
Владата се откажала од првичниот обид да го продолжи замрзнувањето 
на кириите до 2008 година...     

 Меѓутоа, друг предлог даден од страна на Владата - кој се содржел не 
само во Актот од 1994 година и во Актот од 2001 туку и кој, исто така, бил 
искажан и пред овој Суд за време на јавната расправа, и според кој по 1 
јануари 2005 година, силите на пазарот ќе ја диктираат киријата и дека 
нема да биде воведен каков било систем за контрола на киријата... - сè 
уште не бил имплементиран.   

На 1 јануари 2005 година влегле во сила новите одредби. Уставноста на овие 
одредби била оспорена од страна на сопствениците пред Уставниот суд 
само три денови по нивното влегување во сила. По сила на Измените 
од декември 2004 година, полската држава вовела нова процедура за 
контролирање на зголемувањето на кириите, која во суштина, само малку 
го модифицирала претходниот систем. Прво, сите износи / новоа на кирија 
можеле - под услов зголемувањето да влегува во сила со дадено соодветно 
известување и не повеќе од еднаш на секои шест месеци - да достигнат до 
3% од вредноста за реконструкцијата на живеалиштето. Второ, износите 
/ нивоата на кирија кои надминувале 3% од таа вредност, не можеле да 
бидат зголемени за повеќе од 10% на годишно ниво... 

183.  Имајќи предвид дека практичната примена на новите одредби останува 
прашање за во иднина и зависи од одреден број на фактори, како што 
се: соодветниот индекс на претворање... Судот смета дека не е соодветно 
да извлекува заклучоци за одлучувачките или долготрајните ефекти 
од нивното функционирање врз имотните права на апликантката и на 
другите сопственици. Но не може, а да не забележи дека имајќи ги предвид 
неодамна прикажаните износи на вредноста на реконструкцијата на 
живеалиштата, десетпроцентното зголемување, во пракса, не значи 
некакво значително зголемување на кириите. Значи, тешко може да се 
гледа на ова како на подобрување на состојбата на апликантката во поглед 
на покривање на трошоците за одржување, кои таа сè уште е обврзана да 
ги покрива во согласност со делот 6(а) од Актот од 2001 година.  

184. Според ова, не може да се каже дека Измените од декември 2004 година 
ѝ овозможиле на апликантката некакво олеснување кое може да ја 
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надомести / компензира повредата што веќе се случила како резултат на 
континуираната примена на законодавството за контрола на киријата во 
Полска. Сосема спротивно, изгледа дека новите одредби го продолжуваат 
непроменетиот статус, за кој веќе беше утврдено дека не е во согласност 
со барањата на член 1 од Протоколот број 1“.

214.  Подоцна, Измените од декември 2004 година беа преиспитани во 
поглед на нивната усогласеност со Уставот на Република Полска од страна 
на Уставниот суд. Во својата пресуда од 19 април 2005 година, Судот не 
само што се потпре на пресудата на Советот како една од основите кои 
ги поткрепуваат неговите наоди дека воведувањето на одредбите со 
коишто се продолжува функционирањето на Планот за контролирана 
кирија, по истекот на рокот определен во законодавството, претставува 
повреда на принципот на владеење на правото и на принципот за заштита 
на сопственоста, туку исто така, го оцени однесувањето на државата како 
„посебен вид на неодговорност од страна на властите“ и како „изразена 
силна повреда на принципот на доверба во државата и во законите 
донесени од неа“ (видете ги ставовите 137-40, погоре). 

215.  Имајќи ги предвид наодите на Уставниот суд, Големиот совет не може, а 
да не го поддржи заклучокот на Советот дека воведувањето на Измените 
од декември 2004 година претставува само уште едно дејство од страна на 
државата со кое се кршат правата на апликантката кои се пропишани во 
член 1 од Протоколот број 1. 

Периодот по 26 април 2005 година

216.  Во поглед на периодот по 26 април 2005 година, Владата тврдеше дека 
поради фактот што куќата на апликантката била делумно испразнета и 
дека ќе биде сосем празна за неколку недели по оджувањето на главната 
расправа на 11 јануари 2006 година – нешто кое претставниците на 
Владата подоцна го потврдија (видете го став 66, погоре), и што всушност 
и се случи на 15 февруари 2006 година – таа повеќе не можела да тврди 
дека не ја повратила сопственоста врз куќата. Тие додадоа дека не ни 
може да се каже дека Планот за контролирана кирија сè уште влијае врз 
нејзините имотни права (видете го став 192, погоре). Апликантката, од 
своја страна, сметаше дека овие настани не можат да ги прекинат или 
избришат последиците кои Планот за контролирана кирија веќе ги нанел 
врз нејзините имотни права (видете го став 185, погоре). 

217. Во врска со првото тврдење на Владата, Судот ќе повтори уште еднаш 
дека одлука или мерка во корист на апликантката, во принцип, не 
е доволна за да го лиши него или неа од статусот на „жртва“, освен ако 
националните власти признале или недвосмислено или во суштина и 
потоа доделиле отштета за повредата на Конвенцијата (видете, меѓу 
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многуте други власти, Brumărescu v Romania[ГС], број 28342/95, § 50, ЕКЧП 
1999-VII, и Scordino v Italy (број 1) [ГС], број 36813/97, § 180, ЕКЧП 2006-V).

 Меѓутоа, во дадениов случај, тие услови не се исполнети. Иако Судот 
се согласува со фактот дека апликантката со помош на властите и во 
текот на најпоследната фаза од процедурата пред Судот успеала да 
ја поврати својата куќа, што земено во целост значи подобрување на 
нејзината ситуација, сепак на оваа околност тешко може да се гледа 
како на признавање, дури и во суштината на повредата на правата од 
Конвенцијата, за кое таа тврдеше дека е присутна, како и да се гледа како 
мерка за исправање на континуираната повреда на нејзините имотни 
права предизвикана од функционирањето на Планот за контролирана 
кирија, како што беше утврдено од страна на Судот (видете ги ставовите 
195-215, погоре). 

 Понатаму, имајќи ја предвид обврската на државите образложена во член 
1 од Конвенцијата, т.е. да му „ги обезбедат секому правата и слободите 
во нивна надлежност, дефинирани во... Конвенцијата“ и во поглед на 
општиот контекст на случајот (видете ги ставовите 155-56, погоре), 
Судот смета дека ваквиот вид на практично решение, применето од 
страна на властите во поглед на поединечен апликант, во случај каде што 
централното прашање на Конвенцијата се однесува на функционирањето 
на законски план што потенцијално има влијание врз правата на голем 
број луѓе, не ги ослободува од обврската да се осигурат дека општиот 
проблем кој бил основа за настанување на ситуацијата која беше предмет 
на жалба, е разрешен и дали причината за повреда на правата на другите 
лица е отстранета.   

 Согласно со ова, Судот ќе постапи во поглед на второто тврдење изнесено 
од страна на Владата, имено дека по влегувањето во сила на одлуката на 
Уставниот суд од 19 април 2005 година, Планот за контрола на кирија бил 
укинат, и правата на сопствениците повеќе не биле ограничени на каков 
било начин (видете го став 190, погоре). 

218.  Во таа пресуда, Уставниот суд не го ограничил своето разгледување 
само на процената на уставноста на Измените од декември 2004 година, 
туку го разгледал случајот што бил изнесен пред него во еден поширок 
контекст на функционирањето на овој План за контрола на киријата во 
еден период од околу единаесет години, пред неговата пресуда (видете 
ги ставовите 136-41, погоре). Судот утврдил дека во текот на целиот 
овој период, државата не успеала да воведе какви било задоволителни и 
постојани механизми за балансирање на правата на сопствениците и на 
станарите, особено во поглед на воведување на доследни критериуми за 
одредување на кириите, и Судот, исто така, одлучил да ги достави своите 
препораки во поглед на овој ефект до Парламентот (видете ги ставовите 
141-42, погоре).  
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219.  Предмет на Препораките од јуни 2005 година беа „недостатоците и 
маните на кои предупредуваше Уставниот суд во изминатите години“.
Судот тврдеше дека „нивното отстранување во блиска иднина беше / 
е неопходно и од гледна точка на принципот на општествена пазарна 
економија која има /-ше посебна важност во сегашниов контекст“ и им го 
привлече вниманието на властите на фактот дека „веќе не беше можнo 
да се регулираат овие прашања на еден делумен или привремен начин“ 
(видете го став 142, погоре). 

220. Суштинските недостатоци на Актот од 2001 година, кои Уставниот суд 
ги идентификува и за кои сметаше дека е потребно брзо решение, беа, 
меѓу другото, и недостигот на одредби што ги одредуваат  основните 
елементи на киријата и отсуството на какви било законски критериуми 
за судска контрола на зголемувањето на киријата. Уставниот суд особено 
ги критикуваше сегашниот „математички / алгоритамски“ систем на 
одредување на максималното ниво на кирија и контролирањето на 
зголемувањата, кои според него, не им служеа ниту на интересите на 
сопствениците ниту на оние на станарите. 

 Судот потенцираше, исто како и претходно, дека киријата не може, а да не 
биде поврзана со трошоците за поправки и за одржување; меѓутоа можеби 
ваквиот пристап бил оправдан за време на преодниот / транзицискиот 
период; такво нешто не е прифатливо во дадениот момент. Тој понатаму 
ја посочи важноста на одредување нивоа на кирија на начин што ќе им 
овозможи на сопствениците не само да ги покријат овие трошоци туку, 
исто така, да остварат „пристојна заработувачка“ и да добијат поврат на 
својата инвестиција. 

221. Осврнувајќи се на тврдењето на Владата во однос на непостоењето 
на какви било ограничувања на правата на сопствениците, Судот ќе 
забележи дека изгледа оти ваквото тврдење нема добра основа. Затоа, како 
додаток на воведувањето и одржувањето на нефункционални одредби во 
поглед на нивоата на кириите, властите не ги отстраниле претходните 
ограничувања на прекинувањето на договорите за изнајмување (видете ги 
ставовите 127-28, погоре). Од гледна точка на сопствениците, ситуацијата 
не се сменила значително во споредба со претходните рестриктивни / 
ограничувачки одредби. Ниту, пак, државата вовела каква било процедура 
или законски механизам што ќе им овозможи на сопствениците да ги 
намалат или надоместат загубите претрпени од одржувањето или од 
поправките на имотот, како што Уставниот суд советуваше во многу 
пригоди (видете ги ставовите 82, 104, 140, 142, 144, 200, 207 и 211, погоре). 

222. Како последица на ова, не може да се каже дека одлуката на Уставниот 
суд, сама по себе, довела до олеснување на непропорционалното 
оптоварување, наметнато со помош на оспорените закони, врз уживањето 
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на имотните права од страна на сопствениците. Ниту, пак, може да се 
каже дека општата ситуација која беше главна причина за наодите за 
повреда во дадениов случај, е доведена во согласност со стандардите на 
Конвенцијата. Спротивно на ова, од таа пресуда и од Препораките од јуни 
2005 година јасно се гледа дека не е постигнат и нема да биде постигнат 
преголем напредок на теренот, освен доколку гореспоменатите општи 
недостатоци на полското законодавство од областа на домувањето не се 
отстранат брзо и доколку целиот систем не се реформира на начин кој ќе 
осигури вистинска и ефективна заштита на ова фундаментално право во 
поглед на лицата кои се во слична ситуација.  

В.  Општ заклучок во однос на наводната повреда на член 1 од Протоколот 
број 1 

223.  Во својот општ заклучок за повредата на член 1 од Протоколот број 1, 
Советот ги имал предвид следниве размислувања (видете ги ставовите 
185-88 од пресудата на Советот): 

 „185. Како што Судот веќе изјави во многу пригоди, во областа како што 
е домувањето, државите неизбежно имаат на располагање широка 
граница на одобрување не само во поглед на постоењето на проблем од 
општ / јавен интерес што бара мерки на контрола на индивидуалната 
сопственост, туку исто така, и при изборот на мерките и при нивната 
имплементација. Државната контрола на висините на кириите е една таква 
мерка, и нејзината примена честопати може да предизвика значителни 
намалувања на износот на кирија кој може да се наплати (посебно, видете 
Mellacher, цитирана погоре, § 45).

 Исто, во ситуации каде што, како во дадениов случај, функционирањето 
на законодавството за контрола на киријата вклучува широк спектар 
на последици за голем број на лица и има значителни економски и 
општествени последици за државата во целина, властите мора да имаат 
завидно ниво на дискреција не само при избирањето на формата и при 
одлучувањето за опсегот на контролата врз користењето на сопственоста 
туку, исто така, и при одлучувањето за одбирање на најсоодветен 
временски период за воведување на ваквите закони. Сепак, таа дискреција, 
колку и да е значајна, не е неограничена во својата примена, дури и во 
однос на најсложените реформи на државата, и не може да наметнува 
последици за сметка на отстапување од стандардите што се пропишани 
со Конвенцијата (видете  Broniowski, цитирана погоре, § 182).

186. Судот уште еднаш признава дека тешката ситуација за домување во 
Полска, особено хроничниот недостиг на живеалишта и високите цени 
за купување на станови на пазарот, како и потребата да се трансформира 
крајно крутиот систем за дистрибуција / распределба на живеалишта 
што бил наследен од комунистичкиот режим, го оправдувале не само 
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воведувањето на корективното законодавство кое ги заштитувало 
станарите за време на фундаменталните реформи на политичкиот, 
економскиот и правниот систем на земјата, туку и одредувањето на ниско 
ниво на кирија, на ниво под пазарната вредност... Но, не може да најде 
оправдување за континуираниот неуспех на државата, во текот на целиот 
период кој е предмет на разгледување, да им обезбеди на апликантката и 
на другите сопственици финансиски средства за покривање на трошоците 
за одржување, а да не споменуваме за остварување на минимална 
заработувачка од изнајмувањето на становите.  

187. Пред околу пет години, полскиот Уставен суд утврдил дека 
функционирањето на Планот за контрола на киријата кој се засновал 
на законски одредби, неодминливо и неизбежно им носел загуби на 
сопствениците и дека овој план довел до непропорционална, неоправдана 
и неоснована распределба на жртвувањето на општеството кое било 
дел од реформата на домувањето, како и дека таа реформа се одвивала 
најмногу на штета на сопствениците. Судот ја повторил оваа своја изјава 
и во следните пресуди, јасно потенцирајќи дека неуспехот да се укине 
системот за контрола на киријата по 31 декември 2004 година може 
да доведе до повреда на уставниот принцип на владеење на правото 
и да ја наруши довербата на граѓаните во државата. Судот постојано 
тврдел дека усвоените мерки претставуваат континуирана повреда на 
имотните права на сопствениците. Судот потенцирал дека начинот на кој 
властите го пресметувале покачувањето на кириите довел до тоа да биде 
невозможно, од чисто математички причини, газдите да остварат каква 
било заработувачка од кириите или барем да си ги вратат трошоците 
направени за одржување...  

 Во овие околности, полските власти биле должни, во согласност со 
пресудите на Уставниот суд, да ја елиминираат или барем да ја ублажат 
со најголема можна брзина состојбата за која било утврдено дека е 
во спротивност со барањата на фундаменталните имотни права на 
апликантката. Згора на тоа, принципот на законитост од член 1 од 
Протоколот број 1 и предвидливоста на законот во согласност со тоа 
правило требаше да осигурат дека државата ќе го исполни своето законско 
ветување да го укине Планот за контролирана кирија – нешто кое на никој 
начин не ја исклучуваше можноста за усвојување на процедури за заштита 
на станарите на поинаков начин... 

188. Имајќи ги предвид сите претходни околности и уште повеќе последиците 
кои ги наметнало функционирањето на Планот за контролирана кирија 
врз користењето на правото за мирно уживање со својот имот од страна на 
апликантката, Судот тврди дека властите ѝ наметнале непропорционално 
и преголемо оптоварување, кое не може да се оправда со ниту еден 
законски интерес кој заедницата се обидувала да го оствари...“ 
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224.  Големиот совет се согласува со оваа процена на оспорената ситуација. 
Меѓутоа, би сакал да додаде, како што било утврдено погоре, дека 
повредата на правото на сопственост во дадениов случај не е поврзана 
само со прашањето на нивоата на кирија што можела да се наплати, туку 
и дека се состои од комбинираниот ефект на нефункционалните одредби 
за одредување на киријата и од разните ограничувања на правата на 
сопствениците во поглед на прекинувањето на договорите, од законските 
оптоварувања наметнати врз нив и од отсуството на какви било законски 
начини и средства кои ќе им овозможеле на сопствениците или да ги 
надоместат или да ги намалат загубите претрпени од одржувањето на 
имотите или, пак, да имаат можност, во оправдани случаи, неопходните 
поправки да бидат субвенционирани од страна на државата (видете ги 
ставовите 203, 211 и 221, погоре). Понатаму, тврдењето на Владата за време 
на јавната расправа дека таков механизам постоел (видете го ставот 189, 
погоре) не било поткрепено со некакви конкретни примери од домашните 
законодавство и пракса. Во оваа насока, Судот уште еднаш ќе се наврати 
на својата пракса која потврдува дека во многу случаи кои вклучуваат 
ограничувања на правата на сопствениците - кои биле и се чести во 
земјите што се соочуваат со недостиг на живеалишта - било утврдено дека 
применетите ограничувања се оправдани и пропорционални на целите 
што државата се обидувала да ги исполни во корист на јавниот / општиот 
интерес (видете Spadea и Scalabrino, цитирана погоре, § 18, и Mellacher, 
цитирана погоре, §§ 27 и 55).

 Меѓутоа, во ниту еден од овие случаи властите не ги ограничиле правата 
на апликантите до таа мера како во дадениов случај. 

 Прво, апликантката никогаш не станала дел од каков било слободно 
преговаран договор за изнајмување склучен со нејзините станари; 
поточно, нејзината куќа им била изнајмена на станарите од страна на 
државата. Второ, околностите на дадениов случај се разликуваат од тие 
во случајот Spadea и Scalabrino. Во последниов случај, иако државата 
привремено ги суспендирала иселувањата од становите во приватна 
сопственост, сопствениците ги задржале своите права да ги прекинуваат 
договорите за изнајмување на становите со давање на едноставни 
известувања за прекинување на договорите, без какви било понатамошни 
ограничувања. Спротивно на тоа, во дадениов случај, полските власти 
пропишале одреден број на услови во однос на прекинувањето на 
договорите за изнајмување со кои сериозно ги ограничиле правата 
на сопствениците во тој поглед. Конечно, во случајот Mellacher е, иако 
домашното законодавство го ограничило износот на киријата што 
може да се наплати, износите на кириите никогаш не биле одредени 
како во дадениов случај, т.е. под нивото на трошоците за одржување 
на имотот, и сопствениците можеле да ја зголемат киријата за да ги 
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покријат трошоците на неопходното одржување. Оваа одредба барем им 
овозможила на австриските сопственици да ги зачуваат своите имоти во 
соодветна состојба, додека полскиот план не го овозможил и сè уште не го 
овозможува тоа и не обезбедува каква било процедура за придонеси или 
субвенции од страна на државата во однос на трошоците за одржување, и 
со тоа, неизбежно предизвикува пропаѓање на имотот поради недостиг на 
средства за соодветни инвестиции и модернизација (видете ги ставовите 
82, 104 и 138, погоре).

225.  Точно е дека, како што и беше наведено во пресудата на Советот, полската 
држава која од комунистичкиот режим го наследила хроничниот недостиг 
на станови за изнајмување со поволни кирии, морала да ги урамнотежува 
исклучително тешките и социјално / општествено чувствителните 
прашања кои биле дел од помирувањето на спротивставените интереси 
на сопствениците и на станарите. Таа, од една страна, морала да ја 
обезбеди заштитата на имотните права на првите и од друга страна, да ги 
почитува социјалните права на вторите кои честопати се ранливи лица 
(видете ги ставовите 12-19 и 176, погоре). Сепак, законските интереси на 
заедницата во вакви ситуации барале фер распределба на општествениот 
и на финансискиот товар кој бил дел од трансформацијата и од реформата 
на снабдувањето со живеалишта во државата. Ова оптоварување не може 
како во дадениов случај да биде ставено врз една одредена социјална / 
општествена група, без оглед на тоа колку се важни интересите на другата 
група или на заедницата како целина.   

Во поглед на претходно наведеното и имајќи ги предвид ефектите од 
функционирањето на Планот за контрола на киријата за време на 
целиот период кој е предмет на разгледување во поглед на правата на 
апликантката и на другите лица кои се во слична ситуација, Судот смета 
дека полската држава не успеала да го постигне неопходниот фер баланс 
меѓу општите / јавните интереси на заедницата и заштитата на правото 
на сопственост. 

Според ова, имало повреда на член 1 од Протоколот број 1. 

III ЧЛЕН 46 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

226.  Член 46 од Конвенцијата гласи: 

„1. Високите договорни страни се обврзуваат да се придржуваат кон 
конечните пресуди на Судот во споровите во кои се страни. 

2. Конечната пресуда на Судот му се доставува на Комитетот на министри кој 
го надгледува нејзиното извршување“.
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A. Примена на процедурата „пилот-пресуда“ 

1.  Владиниот приговор во однос примената на процедурата „пилот-пресуда“ 

227.  Во нејзиното барање за упатување и во нејзините понатамошни 
писмени и усни обраќања, Владата приговарала на одлуката на Советот 
во дадениов случај да ја примени процедурата наречена „пилот-пресуда“. 
Нејзините аргументи се состоеле од три дела. 

228.  Прво, претставниците на Владата тврделе дека описот на ситуацијата 
на апликантката, презентиран од неа пред Советот, веќе не одговарал 
на реалната ситуација. Двајца од нејзините станари, В.П. и семејството 
на Ј.П. и М.П., веќе ги испразниле становите во јуни 2003 година и во 
септември 2004 година. Третиот станар, Ј.В., требало да се исели набрзо по 
одржувањето на јавната расправа. Според ова, апликантката се стекнала 
со помошта која ја барала пред Судот, и во поглед на преземањето на 
управувањето со нејзината сопственост и во поглед на враќањето на 
сопственоста на становите.  

 Второ, Владата тврдела дека фактичката состојба на апликантката не 
била иста со онаа на еден типичен сопственик затоа што таа поседувала 
куќа наменета за живеење на едно семејство, додека најголемиот дел од 
сопствениците засегнати со Планот за контролирана кирија поседувале 
куќи наменети за живеење на повеќе семејства. Понатаму, апликантката 
планирала во куќата да го смести седиштето на фондацијата Патека на 
килибарот, која таа ја основала, што би значело дека нејзините простории 
повеќе ќе се користеле за комерцијални / деловни цели отколку за 
сместување.  

 Трето, Владата тврдела дека Планот за контрола на киријата, онака како 
што бил воведен од страна на Актот од 1994 година, веќе не постоел во 
Полска бидејќи со пресудата од 19 април 2005 година, Уставниот суд 
утврдил дека ситуацијата била во согласност со стандардите за заштита на 
имотните права пропишани со Конвенцијата. Тие уште еднаш повториле 
дека по таа пресуда, страните во договорот за изнајмување можеле 
слободно да го одредат нивото на кирија, и правата на сопствениците веќе 
не биле ограничени на кој било начин.   

 Владата заклучила дека на дадениов случај веќе не треба да се гледа 
како на „пилот-случај“ кој вклучува системски проблем поврзан со 
нефункционирањето на полското законодавство - со сите последици 
што тоа ги предизвикало од гледна точка на член 46 и на член 41 од 
Конвенцијата. 
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2.  Тврдењата на апликантката

229.  Апликантката започнала со тоа што го насочила вниманието на  Владата 
на фактот дека таа не сакала да влијае врз одлуката на Советот да ја 
примени „процедурата пилот-пресуда“ затоа што оваа работа исклучиво 
потпаѓа под надлежност на Судот и зависи од неговата процена на фактите 
на нејзиниот случај. 

 Сепак, таа не можела да препознае ниту едно тврдење кое ѝ се 
спротивставува на пресудата на Советот. Напротив, нејзиниот случај јасно 
спаѓал во критериумите воспоставени со случајот Broniowski (цитиран 
погоре), особено затоа што повредата на нејзините имотни права не 
била „поттикната од изолиран инцидент ниту, пак, можела да се препише 
на посебен сплет на настани, туку повеќе претставувала последица од 
административниот и крут однос од страна на властите кон одредена 
класа на граѓани“ (§ 189). И случајот Broniowski и нејзиниот случај го 
откриле „постоењето на недостаток во рамките на полскиот правен 
систем и како последица на тоа, цела една класа поединци биле... лишени 
од мирното уживање со нивните имоти“ и ова дало причина да се поверува 
дека овие „недостатоци во националните законодавство и пракса... можат 
да доведат до поднесување на безброј последователни добро засновани 
апликации“. Понатаму, и во двата случаја, повредата на имотните права 
потекнувала од систематскиот проблем поврзан со нефункционирањето 
на домашното законодавство и пракса која била  предизвикана од страна 
на неуспехот на државата да го реши тој проблем. Навистина, многу години 
таа не успеала да си го поврати нејзиниот имот или да добие разумна сума 
на кирија, не поради одреден недостаток во некоја пресуда или одлука, 
туку поради лошото и нефункционално законодавство. 

230.  Во однос на тврдењето на Владата дека наскоро нејзината куќа ќе биде 
празна, апликантката, исто како и претходно, тврдела дека овој настан 
не може автоматски да ги запре и избрише ефектите од повредата на 
нејзините имотни права кое се одвивало многу години. 

 Во однос на уверувањето на Владата дека нејзината ситауција не била 
типична за еден просечен сопственик во Полска затоа што нејзината куќа 
била наменета за живеење на едно семејство, а не била куќа наменета за 
живеење на повеќе семејства, апликантката потенцирала дека навистина 
токму ова е тврдењето кое таа постојано, но безуспешно го потенцирала 
пред различните домашни власти и судови кога по судски / законски пат 
се обидела да си ја поврати сопственоста врз куќата. Меѓутоа, ова воопшто 
не ѝ било од полза затоа што сите тие власти утврдиле дека во нејзиниот 
случај, спорните закони за домување биле исправно применети. 

 На крај, во поглед на уверувањето на Владата дека немало државна 
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контрола врз износите на кирија и дека правата на сопствениците веќе не 
биле ограничени, апликантката, во суштина, ги повторила тврдењата во 
однос на продолжувањето на повредата на Конвенцијата по влегувањето 
во сила на пресудата на Уставниот суд (видете го став 185, погоре). 

 Накратко, апликантката го повикала Судот во нејзиниот случај да 
продолжи со примената на процедурата пилот-пресуда. 

3.  Оцена на Судот 

(а)  Принципи кои потекнуваат од праксата на Судот 

231. Во случајот Broniowski (цитиран погоре) во однос на прашањето на 
усогласеност со Конвенцијата на законскиот план кој влијаеше на голем 
број луѓе (околу 80 000) Судот за првпат утврди постоење на систематска 
повреда, која се дефинира како ситуација каде што „фактите на случајот 
откриваат... во рамките на (домашниот) правен поредок... недостаток 
како последица на кој, на цела класа на лица им биле или сè уште им се 
оневозможени (нивните права и слободи пропишани со Конвенцијата)“ и 
каде „недостатоците во националните закони и пракса идентификувани 
во поединечниот случај на апликантката можат да доведат до поднесување 
на безброј последователни добро засновани апликации“ (§ 189).

 Судот понатаму утврдил дека повредата во тој случај „потекнувала 
од широкораспространетиот проблем кој настанал како резултат на 
нефункционирањето на полските законодавство и административна 
пракса и кој влијаел и останал во позиција да влијае врз голем број луѓе“. 

232.  Во таа насока, Судот посочил дека „тужената држава мора, преку 
соодветни законски мерки и административни процедури, да ја осигури 
имплементацијата на правото на сопственост во дадениот случај и за 
останатите подносители на барања од Bug River или да им обезбеди 
соодветно обесштетување, во согласност со принципите за заштита на 
имотните права според член 1 од Протоколот број 1“ (Broniowski, точка 4 
од оперативните процедури).  

 Судот јасно стави до знаење тука дека за спроведување на пресудата се 
потребни општи мерки на национално ниво и дека тие мерки треба да го 
имаат предвид големиот број луѓе што биле погодени и да го исправат 
дефектот на системот кој беше основа за наодот на Судот за постоење на 
повреда. 

 Судот, исто така, посочил дека тие мерки треба да содржат план кој ќе 
им понуди на засегнатите лица обесштетување за повредата на правата 
загарантирани со Конвенцијата. Судот потенцирал дека веднаш штом 
таков дефект ќе биде идентификуван, националните власти, под надзор 



ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 719

на Комитетот на министри, треба да ги преземат, ако е потребно и 
ретроактивно, неопходните корективни / поправни мерки во согласност 
со дополнителниот / помошниот карактер на Конвенцијата. (ibid, § 193, 
и Broniowski v Poland (пријателска спогодба) [ГС], број 31443/96, §§ 34-35, 
ЕКЧП 2005-IX).

233. Ваквиот судски пристап од страна на Судот во однос на систематските 
или структурните проблеми во националниот правен поредок е опишан 
како „процедура пилот-пресуда“ (видете го, на пример, документот за 
позицијата на Судот во однос на предлозите за реформа на Европската 
конвенција за човекови права и другите мерки како што се образложени 
во извештајот на Управниот одбор за човекови права од 4 април 2003 
година CDDH(2003)006,  (Конечно едногласно усвоени од страна на 
Судот за време на неговото 43 пленарно административно заседание 
на 12 септември 2003 година, ставовите 43-46; и одговорот на Судот на 
Привремениот извештај на активности, изготвен по завршувањето на 43 
пленарно административно заседание на 2 февруари 2004 година, став 
37). 

234.  Намерата на Судот при упатување на случај на процедура пилот-пресуда 
е да го олесни процесот на најбрзо можно и ефективно решавање на 
нарушената функција на националниот правен поредок која влијае врз 
заштитата на даденото право од страна на Конвенцијата. Еден од битните 
фактори кој е земен предвид од страна на Судот во осмислувањето и 
во планирањето на оваа процедура, е растечката опасност во однос на 
системот на Конвецијата што потекнува од големиот број на случаи кои се 
повторуваат и кои, меѓу другото, потекнуваат од истиот структурен или 
системски проблем. 

 Точно е дека процедурата пилот-пресуда во најголема мера е дизајнирана 
да им помогне на државите-потписнички во исполнувањето на нивните 
улоги во системот на Конвенцијата преку разрешување на ваквите 
проблеми на национално ниво и на тој начин, да се обезбедат правата и 
слободите на засегнатите лица пропишани со Конвенцијата, во согласност 
со барањата на член 1 од Конвенцијата, нудејќи им побрзо обесштетување. 

 (б)  Примена на горенаведените принципи во дадениов случај  

235.  Советот сметал дека принципите воспоставени во случајот Broniowski 
можеле еднакво да се применат и во дадениов случај, особено имајќи 
го предвид фактот дека функционирањето на Планот за контрола на 
киријата потенцијално можеби влијаело на уште поголем број луѓе – 
на приближно 100 000 сопственици и на 600 000 до 900 000 станари 
(видете го став 191 од пресудата на Советот). Судот, исто така, тврдел 
дека како и во случајот Broniowski, фактите на дадениов случај го откриле 
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постоењето на основен системски проблем поврзан со недостатоците во 
домашниот правен поредок. Советот го идентификувал тој недостаток 
како „нефункционирање на полското законодавство од областа на 
домувањето, со тоа што им наметнало и продолжило да им наметнува на 
индивидуалните сопственици ограничувања во поглед на зголемувањата 
на кириите за нивните живеалишта, доведувајќи до тоа да биде 
невозможно тие да добијат кирија која е разумно еднаква со севкупните 
трошоци за одржување на имотите“. 

236.  Големиот совет се согласува со заклучокот на Советот дека дадениов 
случај е соодветен за примена на процедурата пилот-пресуда, како што е 
утврдено во пресудите на случајот Broniowski. 

 Заедничка основа претставува фактот дека функционирањето на 
оспореното законодавство од областа на домувањето - кое, без оглед на 
воздржаноста на Владата во поглед на наводно нетипичната ситуација 
на апликантката (видете го став 228, погоре), било применето на неа на 
ист начин како и на другите сопственици – потенцијално им наметнало 
последици на имотните права на голем број луѓе чии станови (околу 
600 000 или 5,2% од целокупните ресурси за домување на земјата) биле 
изнајмувани според Планот за контролирана кирија (видете ги ставовите 
15 и 19, погоре). Додека бројот на слични апликации кои чекаат пред 
Судот изнесува осумнаесет - бројка која можеби во споредба со случајот 
Broniowski изгледа безначајно – еден од тие случаи е поднесен од страна на 
здружение на околу 200 сопственици кои тврдат дека имало повреда на 
нивните индивидуални права. Со која било брзина, идентификацијата на 
„системска ситуација“ со којашто се оправдува примената на процедурата 
пилот-пресуда не значи дека таа задолжително мора да биде поврзана 
или да се заснова на одреден број на слични апликации што веќе се 
во процедура на чекање. Во контекстот на системски или структурни 
повреди, можниот прилив на идни случаи, исто така, претставува битен 
елемент во поглед на спречувањето на натрупување на случаи кои се 
повторуваат на списокот на случаи на Судот - нешто што го отежнува 
ефективното процесуирање на другите случаи, на тој начин дозволувајќи 
зголемување на повредите, понекогаш сериозни, на правата за кои е 
одговорен да ги заштитува.   

237.  Иако Владата тврдела дека Планот за контролирана кирија веќе  не 
постоел во Полска по пресудата на Уставниот Суд од 19 април 2005 година 
(видете го став 228, погоре), Судот може само да се наврати на својот 
претходен заклучок дека и покрај ваквата пресуда, општата ситуација 
сè уште не е во согласност со стандардите на Конвенцијата (видете ги 
ставовите 221-22, погоре). 

 Големиот совет го споделува општото размислување на Советот дека 
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проблемот кој претставува основа на повредата на член 1 од Протоколот 
број 1 во дадениов случај се состои од  „нефункционирањето на полското 
законодавство од областа на домувањето“. Навистина, оваа процена сè 
уште е точна, особено имајќи го предвид наодот на Уставниот суд дека 
повредата на имотните права на апликантката и на другите сопственици 
потекнува од „нефункционалното законодавство“ кое континуирано било 
применувано во однос на нив уште од влегувањето во сила на Актот од 
1994 година (видете го став 140, погоре). 

 Меѓутоа, Големиот совет го гледа основниот системски проблем повеќе 
како комбинација од ограничувањата на правата на сопствениците, 
вклучувајќи ги и нефункционалните одредби за одредување на киријата, 
чија состојба била и сè уште е отежната од недостигот на какви било 
законски начини и средства што ќе им овозможат барем да ги надоместат 
загубите коишто ги претрпеле од одржувањето на имотите, отколку како 
прашање исклучиво поврзано со неуспехот на државата да им обезбеди 
на сопствениците ниво на кирија разумно еднакво на трошоците за 
одржување на имотот.   

Б.  Општи мерки 

238.  Една од импликациите на процедурата пилот-пресуда е тоа дека 
процената на ситуацијата која била предмет на жалба од страна на Судот, 
во еден „пилот-случај“ неизбежно се протега подалеку од интересите 
на поединечниот апликант и се обидува да го испита случајот и од 
гледна точка на општите мерки кои треба да се преземат во интерес 
на другите потенцијално засегнати лица [видете, mutatis mutandis, Bro-
niowski (пријателска спогодба), цитирана погоре, §36]. Поради оваа 
причина, индивидуалните решенија усвоени во случајот на апликантката 
и образложени од страна на Владата во нејзините тврдења во однос на 
примената на процедурата пилот-пресуда (видете го став 228, погоре) не 
може да се сметаат за одлучувачки во овој контекст.  

239. Во однос на општите мерки што треба да бидат применети од страна на 
полската држава за да се стави крај на систематската повреда на правото 
на сопственост кое беше идентификувано во дадениов случај и имајќи 
ја предвид неговата социјална и економска  димензија, вклучувајќи ги 
должностите на државата во поглед на социјалните права на другите лица 
(видете ги ставовите 139, 157 и 225, погоре), Судот смета дека тужената 
држава мора, пред сè, преку соодветни правни и / или други мерки да 
обезбеди во својот домашен правен поредок механизам за одржување на 
фер баланс меѓу интересите на сопствениците, вклучувајќи го и нивното 
право за стекнување на заработувачка од нивните имоти, и општиот / 
јавниот интерес на заедницата – вклучувајќи ја и достапноста на доволен 
број на живеалишта за помалку богатите - во согласност со принципите за 
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заштита на имотните права пропишани од страна на Конвенцијата. 

Не е работа на Судот да прецизира кој би бил најсоодветниот начин за 
воведување на вакви корективни / поправни процедури или како треба 
да бидат избалансирани интересите на сопствениците за остварување 
на заработувачка во однос на другите засегнати интереси; на овој начин, 
во согласност со член 46, Државата останува слободна да ги избере 
начините на кои ќе ги реализира своите обврски што произлегуваат од 
извршувањето на пресудите на Судот (видете Broniowski, цитирана погоре, 
§§ 186 и 192).

 Меѓутоа, Судот патем ќе посочи дека многуте отворени опции што ѝ се 
на располагање на Државата, сигурно ги вклучуваат и мерките посочени 
од страна на Уставниот суд во неговите Препораки од јуни 2005 година 
за одредување на карактеристиките на механизмот за балансирање на 
правата на сопствениците и на станарите и критериумите за тоа што 
може да се смета за „основна кирија“, „економски оправдана кирија“ или 
„пристојна заработувачка“ (видете ги ставовите 136-41, погоре). 

IV  ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

240.  Член 41 од Конвенцијата гласи: 

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на која било висока договорна 
страна овозможува само делумно отстранување на последиците на таа 
повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е потребно, правично 
задоволување“.

А.  Барана отштета во односниот случај 

241.  Апликантката изјавила дека таа е свесна оти врз основа на пресудата во 
случајот Broniowski, Судот можеби ќе одлучи дека прашањето за примена 
на член 41 можеби не е подготвено за одлука и ќе одбие да ѝ додели 
правична отштета. И покрај тоа, таа побарала од Судот да има предвид 
дека нејзините барања биле готови да бидат разгледани или дека дури е и 
неопходно тие да бидат разгледани. 

Во таа насока, апликантката посочила дека таа има 75 години и дека 
нејзиниот случај веќе многу години чекал пред Судот. И нејзиното здравје 
и нејзината финансиска состојба се лоши. Нејзините средства за живеење 
биле многу ограничени; таа била пензионирана наставничка по музичко 
образование и моментално живеела во мал и скромен стан во Познањ 
(Poznań). Отштетата доделена од страна на Судот барем ќе ѝ помогне да 
ја обнови куќата и ќе ѝ овозможи со текот на времето да се пресели и да 
живее на нејзиниот семеен имот. 
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242.  Апликантката, како што веќе и направила пред Советот, барала вкупна 
сума од 118 705 евра на име на претрпена материјална и нематеријална 
штета за континуираната повреда на нејзиното право на сопственост. 
Оваа сума се состоела од 40 000 евра за нематеријална штета и од 78 705 
евра за материјална штета кои ги покривале трошоците за поправките 
што биле неопходни, а биле предизвикани и од небрежното одржување од 
страна на државата и од нејзината неможност да ги покрие неопходните 
поправки од добиената кирија во согласност со Планот за контролирана 
кирија. Оваа сума, исто така, ја содржела и изгубената заработувачка која 
таа би ја остварила доколку киријата на куќата била одредувана според 
пазарните услови. 

243. Во однос на материјалната загуба што ја претрпела, таа доставила 
извештај подготвен од страна на експерт кој детално ја опишал 
моменталната состојба на нејзината куќа. Според експертот, состојбата на 
куќата била таква што биле потребни големи поправки.

 Во однос на наводната загуба на заработувачка, во поглед на износот на 
нето-кирија определена по пазарни услови што таа можела да ја оствари 
доколку куќата не била подложена на Планот за контролирана кирија, 
експертот ја пресметал сумата за периодот од 15 години од моментот на 
преземање на управувањето со куќата од страна на апликантката (видете 
го, исто така, став 32, погоре). Износот бил проценет на 1 380 000 полски 
злоти, што претставува околу 350 000 евра. 

 Апликантката тврдела дека имајќи ги предвид случајот Broniowski и фактот 
дека важечкото полско законодавство ги ограничило побарувањата на 
Bug River на 20%, сметала дека сличната природа на нејзиниот случај 
барала од неа да го намали нејзиното побарување на сличен дел од 
вистински претрпената загуба од нејзина страна. Тој дел претставувал 
горенаведениот износ од 78 705 евра. 

244.  Во поглед на нејзиното барање за 40 000 евра за нематеријална штета, 
таа ги повторила тврдењата што веќе ги изнела пред Советот, објаснувајќи 
дека овој износ требало да ја покрие штетата која ја претрпела од 
фрустрациите и од стресот кои ѝ ги донеле залудните напори да ја 
поврати својата сопственост и нејзината спреченост за мирно уживање 
во нејзиниот имот. Во тој контекст, таа потенцирала дека стресот што 
бил составен дел од поднесувањето на нејзините оправдани барања 
пред полските судови, и фактот дека сите тие процедури се покажале 
неефективни довеле до сериозни оптоварувања за неа како лице во 
поодминати години. Таа, исто така, претрпела големи болки од нејзината 
неможност да ги исполни нејзините планови и да го лоцира седиштето на 
нејзината фондација Патека на килибарот во сопствената куќа.   

245.  Во однос на трошоците и на давачките, апликантката барала вкупна 
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сума од 24 000 евра, сума која го вклучувала и износот од 9457,50 евра 
направен во текот на постапката пред Големиот совет, Овој износ бил 
ослободен од плаќање на данок на додадена вредност. 

246.  Владата сметала дека нејзините побарувања биле претерани и дека 
не биле поткрепени со материјални докази. Владините претставници 
особено го критикувале експертскиот извештај и ја оспорувале неговата 
доказна вредност, наведувајќи дека тој бил подготвен со намера да го 
импресионира Судот за наводната сериозна повреда на имотните права 
на апликантката. Според нив, тој содржел / давал преувеличен / нереален 
износ во однос на наводната изгубена заработувачка од кирија од страна 
на апликантката, загуба која воопшто не треба да биде земена предвид во 
дадениов случај затоа што е поврзана со општата процена на последиците 
кои настанале од функционирањето на законодавството за контрола на 
кириите. Во однос на правните трошоци направени во даденава постапка, 
Владата го оспорувала бројот на часови (50) потрошен од страна на 
адвокатот на апликантката за подготовка на случајот и побарала од 
Големиот совет да определи износ, доколку воопшто определи каков 
било износ, само во однос на оние трошоци кои, со нивни зборови „биле 
пропорционални на ангажманот на адвокатот на апликантката во 
случајот, како и тоа, тие трошоци навистина и неизбежно да постоеле и да 
биле разумни во однос на тој дел“.  

Б.  Заклучокот на Судот 

1. Материјална отштета 

247. Имајќи ги предвид околностите на случајот, Судот смета дека прашањето 
за доделување на материјална отштета не е подготвено за одлука. Ова 
прашање мора да биде соодветно резервирано и треба да биде одредена 
идна постапка - постапка која ќе го има предвид и секој договор што може 
да биде постигнат меѓу тужената Влада и апликантката (правило 75 § 1 од 
Правилата на Судот) и ќе ги има предвид поединечните / индивидуалните 
или општите мерки кои можат да бидат преземени од страна на тужената 
Влада во поглед на извршувањето на оваа пресуда. Во исчекување на 
имплементацијата на важните општи мерки, кои треба да бидат усвоени 
во разумен временски рок, Судот ќе го одложи разгледувањето на 
апликации кои потекуваат од истата општа причина (видете Broniowski, 
цитрана погоре, § 198).

2.  Нематеријална отштета 

248.  Во однос на барањето на апликантката за нематеријална отштета, Судот 
гледа добра причина за доделување на отштета и во овој поглед отстапи 
од исклучителните околности на пристапот употребен во случајот Bronio-
wski. 
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 Одлуката на Судот била поттикната од специфичните и лични околности 
на индивидуалниот апликант во дадениов случај. Прво, Судот ги имал 
предвид нејзината возраст и фактот дека и постапките што таа ги 
повела пред полските судови и постапката пред овој Суд траеле подолг 
временски период, нешто што неминовно ги зголемило и нејзиниот 
стрес и нејзиното страдање. Имајќи ги предвид околностите што го 
опкружувале одземањето на имотот кој е предмет на разгледување од 
страна на државата, и неговото давање на користење на други лица и 
времето кое ѝ било потребно на апликантката да си ја поврати нејзината 
семејна куќа, објект којшто очигледно имал голема сентиментална и 
емотивна вредност за неа, Судот воопшто не се сомнева дека важните 
домашни процедури ѝ нанеле сериозни психолошки оптоварувања. 

 При одлучувањето за доделување на надоместок во однос на барањето за 
нематеријална отштета во оваа фаза од постапката, Судот, исто така, смета 
дека е битно тоа што апликантката прво ги докажала своите сопствени 
права пред да ги преземе врз себе товарот и обврската да дејствува – 
барем до одредена мера – и во име на сопствениците што се наоѓаат во 
слична ситуација.  

249.  Имајќи ги предвид претходно изнесените нешта и формирајќи ја својата 
процена на непристрасна и фер основа, Судот одлучи да ѝ додели на 
апликантката сума од 30 000 евра на име нематеријална отштета. 

3.  Трошоци и давачки 

250.  Во однос на трошоците и на давачките на апликантката, Судот навел 
дека Советот ѝ доделил на апликантката сума од 13 000 евра за трошоците 
направени до усвојувањето на оваа пресуда (видете го став 197 од пресудата 
на Советот). Откако го проценил барањето на апликантката во целина, 
Судот ѝ доделил сума од 22 500 евра кои треба да бидат претворени во 
полски злоти според курсот кој ќе биде важечки на денот на спогодбата, 
заедно со какви било даноци што можеби се однесуваат на оваа сума. 

4.  Затезни камати 

251.  Судот смета дека е соодветно затезните камати да се засноваат на 
најниската каматна стапка која се однесува на заеми според Европската 
централна банка, на која ќе се додадат три процентни поени.  

ПОРАДИ ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ 

1. Го отфрла едногласно првичниот приговор на Владата во однос на 
неспојливоста ratione temporis.

2. Одлучува едногласно дека имало повреда на член 1 од Протоколот број 1. 
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3. Одлучува со шеснаесет гласа наспрема еден дека горенаведената повреда 
потекнува од системскиот проблем поврзан со нефункционирањето на 
домашното законодавство, дека: 

(а)  Тоа наметнало и продолжува да наметнува ограничувања на правата на 
сопствениците, да вклучува нефункционални одредби за одредување на 
киријата; 

(б) Не им овозможувало и сè уште не им овозможува каква било процедура 
или механизам на сопствениците да ги надоместат загубите претрпени со 
одржувањето на сопственоста.  

4. Одлучува со петнаесет гласа наспрема два дека за да ѝ се стави крај на 
систематската повреда идентификувана во дадениов случај, тужената 
држава мора преку соодветни законски и (или) други мерки да обезбеди 
во својот домашен правен поредок механизам за одржување на фер 
баланс меѓу интересите на сопствениците и општиот / јавниот интерес на 
заедницата, во согласност со стандардите за заштита на имотните права 
пропишани со Конвенцијата (видете го став 239, погоре). 

5.  Одлучува едногласно дека прашањето за примена на член 41 не е 
подготвено за донесување на одлука во делот што се однесува на барањето 
на апликантката за доделување на материјална отштета, па според тоа: 

(a) Го резервира наведеното прашање; 

(б) Ги повикува / поканува Владата и апликантката, во период од шест месеци 
од денот на добивањето на известувањето за оваа пресуда, да ги поднесат 
своите писмени мислења во однос на ова прашање и, најважно, да го 
известат Судот доколку постигнат каков било договор;  

(в) Ја резервира понатамошната постапка и му го делегира овластувањето на 
претседателот на Судот да ја определи доколку е потребно. 

6.  Одлучува едногласно: 

(a) Дека тужената држава треба во рок од три месеци да ѝ ги исплати на 
апликантката следниве суми / износи: 

 (i)  30 000 eвра (триесет илјади евра) на име нематеријална отштета;

(ii)  22 500 eвра (дваесет и две илјади и петстотини евра) на име трошоци и 
давачки; 

(iii)  Какви било даноци кои можеби се наплатуваат на гореспоменатите суми. 

(б) Дека од истекот на горенаведените три месеци до спогодбата ќе ја исплаќа 
најниската каматна стапка на горенаведените суми еднаква на најниската 
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каматна стапка што се однесува на заеми според Европската централна 
банка, на која ќе се додадат три процентни поени.  

7.  Го отфрла едногласно преостанатиот дел од барањата на апликантката за 
доделување на нематеријална отштета. 

Напишана на англиски и на француски јазик и доставена за време на јавната 
расправа која се одржала во зградата позната како Зградата на човековите 
права во Стразбур на 19 јуни 2006 година. 

 Lawrence Early                                                                                            Luzius Wildhaber,
       секретар                                                                                                       претседател
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20. ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

SERGEY ZOLOTUKHIN против РУСИЈА

(Жалба бр. 14939/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 10 февруари 2009 година

Во предметот на Sergey Zolotukhin против Русија,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи преку Големиот судски совет, 
составен од:

  г. Jean-Paul Costa, претседател,
 г. Nicolas Bratza,
 г-ѓа Françoise Tulkens,
 г. Josep Casadevall,
 г. Corneliu Bîrsan,
 г. Karel Jungwiert,
 г-ѓа Elisabeth Steiner,
 г. Anatoly Kovler,
 г. Stanislav Pavlovschi,
 г. Egbert Myjer,
 г. Dragoljub Popović,

  г-ѓа Isabelle Berro-Lefevre,
 г. Päivi Hirvelä,
 г. Giorgio Malinverni,
 г. Luis López Guerra,
 г-ѓа Мирјана Лазарова Трајковска,
 г. Ledi Bianku, судии,
 и г. Michael O’Boyle, заменик-секретар,

по советувањето извршено на затворените седници одржани на 26 март 
2008 и 21 јануари 2009, ја донесе следнава одлука, која беше усвоена на по-
следниот наведен датум:
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ПОСТАПКА

1.  Извор на овој предмет е претставката (бр. 14939/03) против Руската 
федерација поднесена до Судот согласно со член 34 од Конвенцијата за за-
штита на човековите права и основни слободи („Конвенција°) од страна 
на руски државјанин, г. Sergey Zolotukhin („апликант°), на 22 април 2003 
година.

2.  Апликантот беше застапуван од страна на г. P. Leach и г. K. Koroteyev, ад-
вокати во Европскиот центар за застапување за човекови права. Руската 
влада („Влада°) беше претставувана од г-ѓа V. Milinchuk, поранешен прет-
ставник на Руската Федерација во Европскиот суд за човекови права.

3.  Апликантот поднесе жалба согласно со член 4 од Протоколот бр. 7 дека бил 
судски гонет два пати во врска со истиот прекршок.

4.  Жалбата беше распределена за постапување на Петтиот оддел од Судот 
(правило 52 § 1 од Правилникот на Судот). Во рамките на тој оддел, Со-
ветот кој ќе го разгледува предметот (член 27 § 1 од Конвенцијата) беше 
составен како што е предвидено со правилото 26 § 1.

5.  На 8 септември 2005 година жалбата беше прогласена за делумно допуш-
тена од страна на Советот на тој оддел составен од следниве судии: Chris-
tos Rozakis, Peer Lorenzen, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler, Khanlar Haji-
yev и Sverre Erik Jebens, и исто така Søren Nielsen, секретар за одделот.

6.  На 7 јуни 2007 Советот на тој оддел составен од следниве судии: Christos 
Rozakis, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean 
Spielmann и Sverre Erik Jebens, и исто така од Søren Nielsen, секретар на од-
делот, едногласно заклучија дека има повреда на член 4 од Протоколот 
бр. 7 и му доделија надоместок за нематеријална штета и судски трошоци.

7.  На 5 септември 2007 година  Владата побара, согласно со член 43 од 
Конвенцијата и правилото 73, предметот да биде упатен кај Големиот 
судски совет. Панелот на Големиот судски совет го прифати барањето на 
12 ноември 2007.

8.  Составот на Големиот судски совет беше одреден согласно со одредбите на 
член 27 §§ 2 и 3 од Конвенцијата и правилото 24.

9.  Апликантот и владата поединечно имаа поднесено писмени поднесоци за 
предметот. Покрај тоа, беа добиени коментари од трети лица од Институ-
тот за обука за човекови права на Париското здружение на адвокати, чиј 
претседател дал дозвола да се интервенира во пишаната постапка (член 
36 § 2 од Конвенцијата и правило 44 § 2).
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10.  Одржана е и јавна седница во Зградата за човекови права, Стразбур, на 26 
март 2008 (правило 59 § 3).

Пред Судот пристапија:

(a)  во име на Владата
г-ѓа V. M , претставник на Руската Федерација во Европ-
скиот суд за човекови права, застапник,
г-ѓа I. M , 
г-ѓа Y. T , советници;

(б)  во име на апликантот
г. P. L , адвокат,
г. K. K ,  советник.

Судот ги слушна излагањата на г. Leach, г. Koroteyev и на г-ѓа Milinchuk.

ФАКТИ

I   ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

11.  Апликантот е роден во 1966 година и живее во Воронеж.

A.  Настани од 4 јануари 2002 година

12.  Настаните, како што се опишани од странките и како што се изнесени во 
релевантните документи, на тој ден се случиле на следниов начин.

13.  Утрото на 4 јануари 2002 апликантот бил одведен во полициската ста-
ница бр. 9 во Министерството за внатрешни работи во околијата Ленин-
ски на Воронеж („полициска станица°) за да се утврди како тој успеал да ја 
внесе својата девојка г-ѓа П. во затворениот воен комплекс.

14.  Во полициската станица, апликантот најпрво останал во канцеларијата на 
службата за пасоши. Тој бил пијан и вербално ја навредувал вработената 
во пасошката служба, г-ѓа Ј. и раководителот на одделението за сообраќај 
на патиштата, капетан С. Апликантот го игнорирал прекорувањето и 
предупредувањето кое му било упатено. Откако го турнал капетан С. на 
страна и се обидел да замине, му биле поставени лисици. Полициските 
службеници сметале дека однесувањето на апликантот претставувало по-
мал административен прекршок за нарушување на редот и мирот.

15.  Апликантот бил одведен во канцеларијата на мајорот K., шеф на полици-
ската станица. Мајорот K. составил извештај за прекршокот за нарушување 
на редот и мирот од страна на апликантот, кој гласел:

 „Извештајот е составен од страна на мајорот K., шеф на полициската ста-
ница бр. 9, Воронеж-45, за да се евидентира фактот дека на 4 јануари 2002 
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во 9 часот и 45 минуту наутро, г. Золотукхин, кој бил доведен во полици-
ската станица бр. 9 со г-ѓа П., која незаконски ја внесол во затворениот 
воен комплекс, изрекувал безобразни работи на полициските службени-
ци  и на шефот на [нечитливо], не изреагирал на прекорувањето, ги игно-
рирал барањата на полициските службеници да престане со повредата на 
јавниот ред и мир, се обидел да побегне од полициските простории и при-
тоа му биле ставени лисици, т.е. тој извршил административен прекршок 
кој е утврден во членовите 158 и 165 од Законикот за административни 
прекршоци на Руската Советска Федеративна Социјалистичка Републи-
ка.°

16. Капетанот С. и потполковникот Н. исто така биле присутни во 
канцеларијата додека мајорот К. го составувал извештајот. Апликантот 
почнал вербално да го навредува мајорот K. и му се заканил со физичко 
насилство. Тој повторно се обидел да замине и ја превртел столицата.

17.  Откако бил составен извештајот, апликантот бил сместен во возило за да 
биде однесен во Грибановски РОВД (регионална полициска станица). Воз-
ачот г. Л, мајорот К., потполковникот Н. и г-ѓа П се возеле со истото возило. 
Во текот на патувањето, апликантот продолжил да го пцуе мајорот K. и се 
заканил дека ќе го убие поради поднесувањето на пријава за администра-
тивен прекршок против него.

Б.  Административна пресуда за апликантот

18.  На 4 јануари 2002 Околискиот суд на Грибановски го прогласил апликан-
тот за виновен за извршен прекршок согласно со член 158 од Законикот за 
административни прекршоци, врз основа на следниве факти:

„ Zolotukhin пцуел на јавно место и не реагирал соодветно на прекорувањето.°

19.  Апликантот бил ставен во тридневен притвор. Во пресудата се наведува 
дека казната не може да се обжали и дека веднаш влегува во сила.

В.  Кривично обвинение за апликантот

20.  На 23 јануари 2002  беше отворено кривично досие против апликантот 
под сомнение дека има извршено „нарушување на редот и мирот, вклу-
чително и давање отпор на службено лице кое работи на нарушувања на 
јавниот ред и мир° – прекршок согласно со член 213 § 2 (б) од Кривичниот 
законик – на 4 јануари 2002 во полициска станица. Следниот ден апликан-
тот бил ставен во притвор. На 1 февруари 2002 биле отпочнати две други 
постапки против апликантот за други обвиненија.

21.  На 5 април 2002 апликантот бил формално обвинет. Релевантните дело-
ви од обвинението гласат:
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 „Утрото на 4 јануари 2002, г. Золотукхин беше одведен во полициската 
станица бр. 9 во околијата Ленински на Воронеж, за да се појаснат окол-
ностите под кои неговата познаничка г-ѓа П. влегла на територијата на 
затворениот воен комплекс Воронеж-45. Во пасошката канцеларија во по-
лициската станица бр. 9 г. Золотукхин, кој бил напиен, флагрантно го по-
вредил јавниот ред, отворено покажувајќи непочитување за заедницата, и 
почнал гласно да извикува срамотни работи на оние кои биле присутни во 
пасошката канцеларија, имено на г-ѓа Ј., службеник за пасоши во одделот 
за домување во воената единица 25852, и капетанот С., раководител на 
одделот за сообраќај на патиштата во полициската станица бр. 9; и особе-
но почнал да му се заканува со физичка одмазда на капетанот, кој бил во 
својство на полициски службеник на должност. Г. Zolotukhin не постапил 
по законското барање на капетанот С. да престане со нарушувањето на 
јавниот ред и мир; тој се обидел да ги напушти просториите на пасошката 
канцеларија, активно давајќи отпор на обидите да се спречи неговото не-
примерно поведение, му дал отпор на капетанот  С., го турнал и се повле-
кол да не биде на дофат, и го оневозможил нормалното функционирање 
на пасошката канцеларија.

 Оттаму, преку намерното такво дејствување г. Zolotukhin постапувал на 
непримерен начин, или може да се каже, со флагрантно нарушување на 
јавниот ред и мир, и отворено покажувал непочитување кон заедницата 
што било придружено со закана за употреба на насилство, во комбинација 
со давање отпор на службено лице кое е одговорно при нарушување на 
јавниот ред и мир; и притоа сè што претходно е наведено претставува 
прекршок кој е утврден во член 213 § 2 (б) од Кривичниот законик.

 Како резултат на неговото однесување со кое се нарушува јавниот ред и 
мир, г. Золотукхин бил одведен во канцеларијата на мајорот K., шеф на по-
лициската станица бр. 9, околија Ленински, Воронеж, кој бил присутен на 
местото и ја вршел својата должност, за да може да се подготви админи-
стративен извештај за прекршокот. Мајорот K., кој бил на службена долж-
ност, започнал да го составува административниот извештај за г. Золотук-
хин, согласно со членовите 158 и 165 од  Законикот на административни 
прекршоци на Руската Советска Федеративна Социјалистичка Република. 
Г. Zolotukhin, гледајќи дека се составува административен извештај за 
прекршок за него, почнал јавно да го навредува мајорот K., извикувајќи 
безобразни работи кон него во својство на полициски службеник, во при-
суство на потполковникот Н., помошник-командир на воената единица 
14254, и капетан С., раководител на одделението за сообраќај на патиш-
тата во полициската станица бр. 9, и притоа намерно напаѓајќи ја честа и 
достоинството на полицискиот службеник. Г. Золотукхин намерно ги иг-
норирал повторените барања на мајорот K. да престане со нарушувањето 
на јавниот ред и мир и навредливото однесување. Потоа, г. Золотукхин 
направил обид да ја напушти канцеларијата на шефот на полициската 
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станица без дозвола и ја превртел столицата, и продолжил да му упатува 
безобразни работи на мајорот K. и да му се заканува со физичка одмазда.

 Оттаму, г. Золотукхин намерно и јавно навредил службено лице во текот 
на неговото вршење на службена должност, т.е. тој извршил прекршок кој 
е утврден со член 319 од Кривичниот законик.

 Откако бил составен административниот извештај за прекршокот во 
врска со Zolotukhin, тој и  г-ѓа П. биле внесени во возило кое требало да ги 
одведе до Грибановски РОВД, регион Воронеж. Во возилото, во кое биле 
присустни г-ѓа П., потполковникот Н., помошник-командир во воената 
единица 14254, и возачот Л., г. Zolotukhin продолжил намерно да ја напаѓа 
честа и достоинството на мајорот K., кој ја вршел својата службена долж-
ност, извикувајќи срамотни работи кон него како полициски службеник и 
јавно да го навредува; тој потоа јавно се заканил дека ќе предизвика на-
силна смрт на мајорот K., шеф на полициската станица бр. 9, поради тоа 
што отпочнал административна постапка за прекршок против него.

 Поради тоа, со своето намерно дејствување, г. Zolotukhin заканувајќи 
се дека ќе примени насилство врз службено лице во врска со неговото 
вршење на службена должност, извршил кривично дело кое е утврдено со 
член 318 § 1 од Кривичниот законик.

22.  На 2 декември 2002 Околискиот суд на Грибановки ја донесе својата пре-
суда. Во врска со прекршокот во рамките на член 213 § 2, Околискиот суд 
го ослободи апликантот од следниве причини:

 „Утрото на 4 јануари 2002 во ... полициската станица бр. 9 [апликантот], 
во напиена состојба, ги пцуел ... г-ѓа Ј. и г. С., заканувајќи се дека ќе го убие 
второ наведениот. Тој одбил да постапи по законското барање на капета-
нот С. ..., се однесувал агресивно, го турнал С. на страна и се обидел да за-
мине. По извршениот преглед врз доказите кои биле изнесени во текот 
на судењето, судот смета дека не е утврдена вина  [на апликантот]. На 4 
јануари 2002 [апликантот] бил ставен во тридневен административен 
притвор за истите дела [кои се утврдени] според членовите 158 и 165 од 
Законикот на административни прекршоци. Не била поднесена жалба 
против судската одлука, ниту, пак, била поништена. Судот смета дека нема 
индикации за кривично дело според член 213 § 2 (б) во дејствувањето на 
обвинетиот и го ослободува од тоа обвинение.°

23.  Околискиот суд, исто така, смета дека апликантот е виновен за 
навредување на државен службеник според член 319 од Кривичниот зако-
ник. Судот утврдил дека апликантот го пцуел мајорот K. и му се заканувал 
додека тој го составувал извештајот за административните прекршоци 
според член 158 и 165 во неговата канцеларија во полициската стани-
ца. Изјавите на мајорот K. за таа цел биле поткрепени со сведочењата на 
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капетанот С., потполковникот Н. и г-ѓа Ј., кои исто така биле присутни во 
канцеларијата на мајорот K.

24.  На крајот, Околискиот суд смета дека апликантот е виновен за закана-
та за насилство врз јавен службеник според член 318 § 1 од Кривични-
от законик. Врз основа на изјавите на мајорот K., потполковникот Н. и на 
девојката на апликантот, било откриено дека откако бил финализиран 
административниот извештај за прекршокот, апликантот и неговата 
девојка биле одведени со возило до околиската полициска станица Гри-
бановски. Во возилото, апликантот продолжил да го пцуе мајорот K. Тој, 
исто така, и плукал во него и кажал дека кога ќе го пуштат ќе го убие и ќе 
побегне. Мајорот K. сметал дека тоа е реална закана, бидејќи апликантот 
имал зад себе историјат на навредливо и насилничко однесување.

25.  На 15 април 2003 Регионалниот суд на Воронеж, со брза постапка, ја пот-
врдил пресудата за жалбата.

II  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

26.  Според рускиот Устав „никој не може да биде осуден повторно за истото 
кривично дело° (член 50 § 1).

27. Според Законот за кривична постапка, кривичните постапки треба да се 
прекинат доколку постои конечна пресуда за осомничениот или обвине-
тиот во врска со истите обвиненија или одлука донесена од суд, истражи-
тел или испитувач или иследник да се прекине кривичниот предмет кој се 
однесува на истите обвиненија или да не се отпочнува кривична постапка 
(член 27 (4) и (5)).

28.  Законикот на административни прекршоци на Руската Советска Федера-
тивна Социјалистичка Република (во сила во тоа време) гласи:

Член 158 Помали нарушувања на јавниот ред и мир

„Помали дела на нарушување на јавниот ред и мир, т.е. изрекување на без-
образни работи на јавни места, навредливо однесување кон други лица 
и слични дела со кои се нарушува јавниот ред и мир, се казнуваат со па-
рична казна во износ од помеѓу десет и петнаесет месечни минимални 
плати или со едно или двомесечна поправна работа во комбинација со 
задржување на дваесет проценти од платата на прекршителот, или – до-
колку се смета дека тие мерки не се соодветни поради околностите на 
случајот и земањето предвид на карактерот на прекршителот – притвор 
во траење до петнаесет дена.°

29.  Кривичниот законик на Руската Федерација (текст кој бил во сила во да-
деното време) гласи:
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Член 213 Нарушување на јавниот ред и мир

„1.  Нарушувањето на јавниот ред и мир, т.е. сериозно нарушување на јавниот 
ред и мир и флагрантно покажување на непочитување кон заедницата, 
комбинирано со насилство кон поединци или закана за употреба на на-
силство или уништување или оштетување на имот на други лица, ќе се 
казнува ... со казна лишување од слобода во времетраење до две години.

2.  Истите дела, доколку се извршени:

...

(б)  додека се дава отпор на службено лице или друго лице кое врши должност 
за одржување на јавниот ред и мир или кое се справува со нарушувањето 
на јавниот ред и мир...

– ќе се казнува со задолжителна работа во времетраење од 180 до 240 ча-
сови или со поправна работа во времетраење од една до две години или 
лишување од слобода во времетраење до пет години.°

Член 318  Употреба на насилство врз службено лице

„1. Употребата на насилство кое не го изложува на опасност животот или 
здравјето, или закана за употреба на насилство врз службено лице или не-
гови роднини во врска со неговото/нејзиното вршење на службена долж-
ност, ќе се казнува со парична казна во износ од 200 до 500 месечни мини-
мални плати ... или со притвор во времетраење од три до шест месеци или 
лишување од слобода во времетраење до пет години...°

Член 319 Навредување на службено лице

 „Јавно навредување на службено лице при вршењето на неговата/
нејзината службена должност или во врска со вршењето на таа должност, 
ќе се казнува со парична казна во износ од 50 до 100 месечни минимални 
плати ... од 120 до 180 часа задолжителна работа или поправна работа во 
времетраење од шест месеци до една година.°

30.  Во Резолуцијата бр. 4 од 27 јуни 1978 (со последователните амандмани), 
Пленарниот врховен суд одлучил дека за случаите каде биле поднесени 
административни пријави за помало нарушување на јавниот ред и мир од 
страна на лицето, но каде неговото/нејзиното постапување било доволно 
опасно за општеството за тоа постапување да се смета за кривично дело, 
согласно со член 206 од Кривичниот законик на РСФСР, против истото 
лице треба да се поднесе и кривична пријава (заменето со член 213 од ру-
скиот Кривичен законик по 1 јануари 1997) (§ 5). Во Резолуцијата бр. 5 од 
24 декември 1991 (со последователните измени и дополнувања), Пленар-
ниот врховен суд одлучил дека пониските судови не треба да ја толкува-
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ат опширно кривичната забрана за дела – нарушување на јавниот ред и 
мир, за да се исклучи кривичното обвинение на обвинетите за кои има 
поднесено пријави само за административен прекршок за нарушување на 
јавниот ред и мир (§ 20).

III  РЕЛЕВАНТНО И СПОРЕДБЕНО МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

A.  Пакт за граѓански и политички права на Обединетите нации

31.  Член 14 § 7 од Пактот за граѓански и политички права на Обединетите 
нации гласи:

„Никој не треба да биде подложен на судење или повторно казнување за 
прекршок за кој веќе добил конечна пресуда или бил ослободен согласно 
со законот и казнената политика на секоја земја°.

Б.  Статут на Меѓународниот кривичен суд

32.  Член 20 од Статутот на Меѓународниот кривичен суд гласи:

„1. Освен како што е наведено во овој Статут, на ниедно лице не треба да му 
се суди пред Суд во врска со однесување кое претставувало основа на кри-
вично дело за кое лицето било осудено или ослободено од страна на Судот.

2. На ниедно лице нема да му се суди пред друг суд за кривично дело кое е 
наведено во член 5 за кое тоа лице веќе било осудено или ослободено од 
страна на Судот.

3. На ниедно лице на кое му судел друг суд за однесување кое е пропишано со 
членовите 6, 7 или 8 нема да му суди Судот во врска со истото однесување, 
освен доколку постапките во другиот суд:

(a) Биле со цел да се заштити даденото лице од кривична одговорност за кри-
вични дела кои се во рамките на јурисдикцијата на Судот; или

(б) Не биле спроведени независно или непристрасно согласно со нормите 
за основните принципи на правдата кои се признаени со меѓународното 
право и биле спроведени на начин, кој во тие околности, бил недоследен 
на намерата да се изнесе даденото лице пред правдата.°

В.  Европската унија и Шенген договорот

33.  Член 50 од Повелбата за основни права на Европската унија, кој беше све-
чено прогласен од страна на Европскиот парламент, Советот, и Комисијата 
во Стразбур на 12 декември 2007 (СВ 14.12.2007, Ц 303/1), гласи:

„Никој нема да биде подложен на судење или повторно казнет во кривична 
постапка за кривично дело за кое тој или таа веќе имал/а добиено конеч-
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на ослободителна пресуда или бил/била осуден/а во рамките на Унијата 
согласно со законот.°

34.  Член 54 од Конвенцијата за спроведување на Шенген договорот од 14 
јуни 1985 („the CISA°) гласи:

„Лицето чие судење било завршено во една од државите-потписнички, не 
може да биде изнесено пред судот во друга држава потписничка за истите 
дела под услов доколку казната била изречена, казната била спроведена, 
казната е во процес на спроведување или повеќе не може да се спроведува  
согласно со законите на државата-потписничка која ја изрекла казната.°

35.  Судот на правдата на Европските заедници („ЕСП°) го признава non bis 
in idem принципот како основен принцип на правото на Заедницата (Lim-
burgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) и други против Комисијата, C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C - 250/99 P до C-252/99 P & C-254/99, 
§ 59, 15 октомври 2002):

 „...принципот non bis in idem, кој е основен принцип на правото на Заедни-
цата, кој исто така е вклучен во член 4(1) од Протоколот бр. 7 кон ЕКЧП, 
спречува, кога станува збор за прашања од областа на конкурентноста, 
дека никој не може да биде прогласен за виновен или против него да се 
отпочнат постапки по втор пат врз основа на однесување кое ја спречува 
конкуренцијата, а за кое веќе бил казнет или прогласен за неодговорен со 
одлука која не може да се обжали°. 

36.  Во областа на конкуретното право, ЕСП (ECJ) го примени следниов при-
стап за да се провери усогласеноста со принципот non bis in idem  (Aal-
borg Portland и други против Комисијата, C-204/00P, 205/00P, 211/00P, 
213/00P, 217/00P, 219/00P, § 338, 7 јануари 2004):

„Во врска со почитувањето на принципот ne bis in idem, примената на овој 
принцип подлежи на трикратен услов за еднаквоста  на фактите, един-
ството на прекршителот и единството на заштитениот правен интерес. 
Оттаму, според тој принцип истото лице не може да биде санкционирано 
повеќе од еднаш за еднократно незаконско однесување кое има за цел да 
го заштити истото правно средство.°

37.  Судската пракса на ЕСП за полициска и судска соработка за кривични 
дела се базира на различно толкување на idem (Leopold Henri Van Esbroeck,, 
C-436/04, 9 март 2006):

„27. Меѓутоа, најпрво во текстот на член 54 од CISA, ‘исти дела’, покажува дека 
одредбата упатува само на типот на дела за кои се води спор, а не на нив-
ната правна класификација.

28.  Исто така, мора да се истакне дека поимите кои се употребени во тој член 
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се разликуваат од поимите кои се употребени во други меѓународни до-
говори кои го штитат принципот ne bis in idem. За разлика од член 54 од 
CISA, во член 14(7) од Меѓународниот пакт за граѓански и политички пра-
ва и член 4 од Протоколот бр. 7 кон Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основни слободи се употребува поимот ‘прекршок’, 
што подразбира дека критериумот за правна класификација на делата е 
релевантен како предуслов за примената на принципот ne bis in idem кој е 
заштитен со тие договори.

...

30.  Постои нужна импликација во принципот ne bis in idem, кој е заштитен со 
тој член, дека државите-потписнички имаат заемна доверба во нивните 
кривични правосудни системи и дека во секој од нив се признава кривич-
ниот закон кој е во сила во другата држава-потписничка, дури и кога исхо-
дот би бил различен доколку се примени сопствениот национален закон 
([C-385/01] Gözütok and Brügge [[2003] ECR I-1345], параграф 33).

31.  Оттаму следува дека можноста за различно законско класифицирање на 
исти дела во две држави-потписнички не претставува пречка за примена 
на член 54 од CISA.

32.  Од истите причини, критериумот за еднаквоста на заштитениот правен 
интерес не може да биде применлив, бидејќи веројатно е дека тој крите-
риум ќе се разликува од една држава-потписничка до друга.

33.  Погоре наведените наоди понатаму се зајакнати со целта на член 54 од 
CISA, со што треба да се обезбеди сигурност дека никому не му се суди 
за истите дела во повеќе држави-потписнички за сметка на неговото/
нејзиното искористување на правото на движење (Gözütok and Brügge, 
параграф 38, и Предметите C-469/03 Miraglia [2005] ECR I-2009, параграф 
32).

34.  Како што е истакнато од страна на главниот застапник во точка 45 од не-
говото мислење, таквото право на слобода на движењето ефективно се га-
рантира само доколку сторителот на делото знае дека откако еднаш бил 
прогласен за виновен или ја отслужил својата казна, или, каде што е при-
менливо, бил ослободен со донесена конечна пресуда во земја-членка, тој 
може да патува во рамките на Шенген територијата без страв дека ќе биде 
судски гонет во друга земја-членка врз основа на тоа дека правниот си-
стем на таа земја-членка постапува по тоа дело како со посебен прекршок.

35.  Бидејќи не постои усогласеност на националните кривични закони, кри-
териум кој се заснова на законска класификација на делата или на зашти-
тен правен интерес, може да се создадат онолку пречки за слободата на 
движењето во рамките на Шенген територијата колку што има казнени 
системи во државите-потписнички.
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36.  Во такви околности, единствениот релевантен критериум за примена на 
член 54 од CISA е еднаквоста на материјалните дела, разбрано во смисла 
на постоење на група на конкретни околности кои се наразделно поврза-
ни заедно.

...

38.  ...во тој поглед, дефинитивната оцена припаѓа на надлежните национал-
ни судови кои имаат за задача да одредат дали со дадените материјални 
дела се утврдува збир на факти кои се наразделно поврзани заедно во вре-
ме, место, и според предметната тема.°

38.  Европскиот суд на правдата (ECJ) го потврди и го разви овој пристап во 
неодамнешниот случај во врска со примената на non bis in idem принципот 
(Norma Kraaijenbrink C-367/05, 18 јули 2007):

„26.  ...треба да се истакне дека Судот веќе одлучи оти единствениот ре-
левантен критериум за примена на член 54 од CISA е еднаквоста на 
материјалните дела, разбрано како постоење на група на конкретни окол-
ности кои се неразделно поврзани помеѓу себе (види Van Esbroeck, пара-
граф 36; Предмет C-467/04 Gasparini и други [2006] ECR I-9199, параграф 
54, и Предмет C-150/05 Van Straaten [2006] ECR I-9327, параграф 48).

27.  За да се оцени дали таквите конкретни околности постојат, надлежните 
национални судови мора да одредат дали во материјалните дела во двете 
постапки се утврдува збир на факти кои се неразделно поврзани заедно во 
време, во место, и според предметната тема (види, за таа цел, Van Esbroeck, 
параграф 38; Gasparini и други, параграф 56, и Van Straaten, параграф 52).

28. Произлегува дека појдовна точка за оценување на поимот ‘исти дела’ со 
значење од член 54 на CISA, е да се разгледа конкретното незаконско по-
ведение кое довело до кривична постапка пред судовите на двете држави-
потписнички во целина. Оттаму, член 54 од CISA може да стане применлив 
само онаму каде судот кој ја води втората кривична постапка утврдува 
дека материјалните дела, кои се поврзани во време, простор и според 
предметната тема, сочинуваат една неделива целина.

29.  Од друга страна, доколку материјалните дела не сочинуваат таква неде-
лива целина, самиот факт дека судот пред кој се води втората постапка 
утврдува дека наводниот сторител на тие дела постапувал со истата кри-
минална намера,  не е доволно за да укаже дека постои збир на конкретни 
околности кои се неразделно поврзани заедно опфатени со поимот ‘исти 
дела’ со значење на член 54 од CISA.

30.  Како што особено истакна Комисијата на европските заедници, 
субјективна поврзаност помеѓу делата, што доведува до кривични по-
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стапки во две различни држави-потписнички, не мора да значи дека по-
стои објективна поврзаност помеѓу дадените материјални дела, кои пак 
последователно може да се разграничат во време и простор и според нив-
ните особености.

...

32.  ...надлежните национални судови треба да оценат дали степенот на ед-
наквост и поврзаност помеѓу сите фактички околности кои довеле до 
кривични постапки против истото лице во две држави-потписнички е 
толкав што дава можност да се утврди дека тоа се ‘исти дела’ со значењето 
од член 54 од CISA.

...

36.  Во поглед на погоре наведеното, оттаму одговорот на првото прашање 
мора да биде дека член 54 од CISA треба да се толкува со следново значење 
дека:

–  релевантен критериум за примена на тој член е еднаквоста на материјалните 
дела, разбрано како збир на факти кои се неразделно поврзани заедно, не-
зависно од нивната законска класификација или од заштитениот правен 
интерес;

–  особено за различни дела, каде првото се однесува на  приходите од 
трговијата со дрога  во една држава-потписничка и второто се однесува на 
размената на одреден износ на пари во валутата во менувачница во дру-
га држава-потписничка, а притоа тие пари потекнуваат од трговијата со 
дрога, не треба да се сметаат за ‘исти дела’ во смисла на значењето на член 
54 од CISA само поради тоа што националниот надлежен суд утврдил дела 
тие дела се поврзани заедно со истата криминална намера;

– националниот суд треба да оцени дали степенот на еднаквост и поврзаност 
помеѓу сите факти кои треба да се споредат е таков што постои можност, 
од аспект на наведениот релевантен критериум, да се утврди дека тие се 
‘исти дела’ со значењето на член 54 од CISA.°

Г.  Американска конвенција за човекови права

39.  Член 8 § 4 од Американската конвенција за човекови права гласи:

„Обвинето лице кое е ослободено со пресуда која не може да се обжали не тре-
ба да биде подложено на ново судење поради истата причина.°

258.  Меѓуамериканскиот суд за човекови права го даде следново толкување 
на таа одредба (Loayza-Tamayo против Перу, 17 септември 1997, серија C 
бр. 33, § 66):
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 „Овој принцип има за цел да ги заштити правата на поединци, на кои им 
се судело за конкретни факти, од нивно ново судење поради истата при-
чина. За разлика од формулата која се користи со други меѓународни ин-
струменти за заштита на човековите права (на пример, Меѓународниот 
пакт за граѓански и политички права на Обединетите нации, член 14(7), 
кој се однесува на истото ‘кривично дело’), во Американската конвенција 
се користи изразот ‘истата причина,’ што е многу поширок термин и е во 
прилог на жртвата.°

Д.  Врховен суд на Соединетите Американски Држави

259.  Правилото за двојно осудување во Соединетите Американски Држави 
произлегува од Петтиот амандман на Уставот, а релевантната клаузула 
гласи:

 „...ниту, пак, кое било лице за истото дело не може да биде два пати изло-
жено на ризик да биде осудено на второ судење...°

42.  Во предметот Blockburger против Соединетите Држави, 284 САД 299 
(1932), во кој обвинетиот продавал лекови во неоригинално пакување и 
без писмена нарачка од купувачот, и каде таквата продажба била окарак-
теризирана како два законски прекршоци, Врховниот суд го дал следново 
толкување:

 „Во Делот 1 од Законот за наркотици, кривично дело претставува продаж-
бата на кои било од забранетите лекови освен во или од оригинално за-
верено пакување; и делот 2 се наведува дека престап е продажбата на кои  
било од тие лекови, која не е во согласност со пишана нарачка од лицето на 
кое му се продава лекот. Оттаму, согласно со законот се утврдуваат два по-
себни прекршоци. Тука станува збор само за една продажба, и прашањето 
кое се поставува е дали двата дела од законот се повредени со истото дело, 
односно дали обвинетиот извршил две дела или само едно.

...

 За секој од утврдените прекршоци е потребно да се докажат различни 
елементи. Применливото правило вели дека каде едно исто дело или 
трансакција претставува повреда на две различни законски одредби, те-
стот кој треба да се примени е дали станува збор за два или за еден прек-
ршок е дали за едната од одредбите има потреба од докажување на до-
полнителен факт кој не е потребен за другата одредба... Судот го цитира 
и го усвојува јазикот на Врховниот суд на Масачусетс во предметот Morey 
против Комонвелтот, 108 Mass. 433: ‘Едно дело може да претставува по-
вреда на два закони; и ако според секој закон е потребно докажување на 
дополнителен факт кој не се бара според другиот закон, ослободителна 
пресуда или осудување според еден од тие закони не го ослободува обви-
нетиот од судско гонење и казнување според другиот закон.’°
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43.  Во предметот Grady против Corbin, 495 САД. 508 (1990), кој се однесува 
на „убиство на човек при управување со возило° од страна на обвинетиот 
Корбин, Врховниот суд имаше различен пристап:

 „...Техничката споредба на елементите на двата прекршока, како што се 
бара со Blockburger, не претставува доволна заштита на обвинетите од 
оптоварувањето со повеќекратни судења. Овој предмет на сличен начин 
ги покажува ограничувањата на анализата Blockburger Доколку Blockburg-
er претставува целосна истрага за двојно осудување во контекст на после-
дователните обвиненија, Државата може да го осуди Корбин во четири по-
следователни судења: за пропуст да се задржи на десната страна од лента-
та на патот, за возење во пијана состојба, за нанесена повреда и за убиство. 
Државата на секое следно судење може да го подобрува изнесувањето на 
своите докази, да оцени кои од сведоците имале најубедливо сведочење, 
кои документи извршиле најголемо влијание, кои почетни и завршни ар-
гументи биле најубедливи за поротата. Корбин би бил принуден или да 
ги оспорува секое од овие судења или да признае дека е виновен за да го 
избегне малтретирањето и трошоците.

 Оттаму, едно последователно обвинение мора да значи нешто повеќе от-
колку само да се преживее Blockburger тестот. Како што беше предложено 
за Vitale, клаузулата за двојно осудување забранува какво било последова-
телно обвинение во кое владата, за да утврди суштински елемент на прек-
ршокот за кој се поднесува обвинението, ќе докаже поведение кое прет-
ставува прекршок за кој обвинетиот веќе бил судски гонет. ... Клучната ис-
трага е кое поведение ќе го докажува државата, а не доказите кои држава-
та ќе ги употреби за да го докаже таквото обвинение...  Државата не може 
да го избегне тоа што е пропишано со клаузулата за двојно осудување 
само преку менување на доказите во последователните обвиненија за да 
се докаже истото поведение...°

44.  Покрај тоа, во предметот на Соединетите Американски Држави против 
Dixon, 509 САД 688 (1993), Врховниот суд се наврати на Blockburger тестот:

 „Заштитата со клаузулата за двојно осудување се применува на обвиненија 
за непочитување на судски одлуки на пониски кривични судови, исто 
како што се применува за други кривични постапки. Во контекст на 
повеќекратното казнување и последователни обвиненија, забраната за 
двојно осудување се применува доколку двата прекршоци за кои се каз-
нува обвинетиот или за кои му се суди не можат да го преживеат тестот 
на Blockburger  за ‘исти елементи’... Со таквиот тест се испитува дали секој 
од прекршоците содржи елемент кој не е содржан во другиот прекршок; 
доколку не, тогаш станува збор за ‘ист прекршок’ во смисла на значењето 
на оваа клаузула, и се забранува двојно последователно казнување или 
осудување...
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 Иако [за овој предмет] без сомнение ќе биде забрането обвинението спо-
ред тестот за „исто поведение„ на Grady, Grady мора да се отфрли, бидејќи 
тоа е контрадикторно на една непрекината низа на одлуки ...и има пре-
дизвикано конфузија. Покрај тоа, правилото Grady веќе се покажало како 
нестабилно во примената, види САД против Felix, 503 САД. ___. Иако Судот 
лесно не зема предвид преседани, никогаш не чувствувал ограничувања 
за да мора да следи претходни одлуки кои се неспроведливи за кои има 
лошо резонирање.°

ПРАВО

I  ПРЕЛИМИНАРЕН ПРИГОВОР НА ВЛАДАТА

45.  За прв пат, Владата пред Големиот судски совет го изнесе приговорот за 
неисцрпеност на домашните лекови. Тие тврдат дека апликантот не под-
нел жалба против административната пресуда или одлуката да се започне 
кривична постапка.

46.  Судот повторува дека, согласно со правилото 55 од Правилникот на Судот, 
која било жалба за недопуштеност мора, онолку колку што тоа го дозво-
лува нејзиниот карактер и околностите, да биде поднесена од страна на 
тужената држава-потписничка во нејзините писмени и усни забелешки за 
допуштеноста на жалбата (види Prokopovich против Русија, бр. 58255/00, 
§ 29, EКЧП 2004-XI (извадоци), со другите упатувања). Во фазата на до-
пуштеност, Владата не поднесе никаков приговор во врска со исцрпеноста 
на домашните лекови. Како резултат на тоа, Владата не може да го менува 
исказот за прелиминарното несогласување за неисцрпеност на домашни-
те правни лекови во тековната фаза од постапката. Оттаму, приговорот на 
владата се одбива.

II   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 4 ОД ПРОТОКОЛОТ БР. 7

47.  Апликантот поднесе жалба според член 4 од Протоколот бр. 7 дека отка-
ко тој поминал три дена во притвор поради нарушување на јавниот ред и 
мир на 4 јануари 2002, повторно му било судено за истиот прекршок. Член 
4 од Протоколот бр. 7 гласи:

  „1.  Никој не може да биде изведен пред суд или осуден повторно во кри-
вична постапка во надлежност на иста држава за кривично дело за кое е 
ослободен од обвинението или пак осуден, согласно со законот или кри-
вичната постапка на таа држава.

2. Одредбите од претходниот став не го спречуват повторното отворање на 
постапката согласно со законот и кривичната постапка на засегнатата 
држава, доколку постојат нови или новооткриени факти, или доколку е 
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направен битен пропуст во текот на претходната постапка, кој влијаел врз 
пресудата.

3. Не е дозволена дерогација од овој член, според член 15 од Конвенцијата.°

A.  Дали првата санкција имала кривичен карактер?

48.  Судот забележува дека на 4 јануари 2002 апликантот бил прогласен за 
виновен во постапката која се водела согласно со Законикот за админи-
стративни прекршоци, кои се сметале за „административни° отколку за 
„кривични° според руската законска класификација. Оттаму, за да се одре-
ди дали апликантот бил „конечно ослободен или осуден согласно со за-
конот и казнената постапка на државата°, првото прашање по кое треба 
да се одлучи е дали тие постапки се однесуваат на „кривична° материја во 
рамките на значењето на член 4 од Протоколот бр. 7.

1.  Заклучок на Советот

49.  Советот, земајќи ја предвид максималната казна од петнаесет дена спо-
ред прекршокот од член 158 на Законикот за административни прекршо-
ци и трите дена притвор кои ги отслужил апликантот, смета дека него-
вото прогласување за виновен со постапката од 4 јануари 2002 довело до 
„кривична° пресуда со значењето од член 4 на Протоколот бр. 7.

2.  Произнесувања  на странките

(a)  Апликантот

50.  Апликантот поднесол дека неговото осудување за прекршок согласно 
со член 158 од Законикот за административни прекршоци ги исполни-
ло критериумите кои се воспоставени во јуриспруденцијата на Судот 
за толкувањето на поимот „кривично обвинение°. Тој истакнал дека 
потенцијалната казна – во неговиот случај, петнаесет дена затвор– наме-
сто самата изречена казна, била одлучувачкиот елемент за класификација 
на делото како „кривично° (тој упатил на предметите Engel и други против 
Холандија, 8 јуни 1976, § 85, серија A бр. 22, и Lauko против Словенија, 2 сеп-
тември 1998, Извештаи за пресудите и одлуките 1998-VI). Тој потсетил 
дека му биле ставени лисици за да биде изнесен пред судијата, истиот ден 
бил прогласен за виновен, и бил казнет со казна  од три дена затвор која 
веднаш влегла во сила.

(б) Владата

51.  Владата прифати дека осудувањето на апликантот од 4 јануари 2002 било 
со „кривичен° карактер.
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3.  Оцена на судот

52.  Судот повторува дека законскиот карактер на постапката според нацио-
налниот закон не може да биде единствениот релевантен критериум за 
применливоста на принципот non bis in idem според член 4 § 1 од Прото-
колот бр. 7. Во спротивно, примената на оваа одредба ќе биде оставена 
да биде дискреционо право на државите-потписнички до степен до кој 
тоа може да доведе до резултати кои се недоследни на предметот и целта 
на Конвенцијата (види, од неодамна, Storbråten против Норвешка (dec.), 
бр. 12277/04, EКЧП 2007-... (извадоци), со понатамошни упатувања). По-
имот „казнена постапка° во текстот на член 4 од Протоколот бр. 7 мора 
да се толкува во однос на општите начела кои се однесуваат на соодвет-
ните зборови „кривична пријава° и „казна° соодветно во членовите 6 и 
7 од Конвенцијата  (види Haarvig против Норвешка (dec.), бр. 11187/05, 
11 декември 2007; Rosenquist против Шведска (dec.), бр. 60619/00, 14 сеп-
тември 2004; Manasson против Шведска (dec.), бр. 41265/98, 8 април 2003; 
Göktan против Франција, бр. 33402/96, § 48, EКЧП 2002-V; Malige против 
Франција, 23 септември 1998, § 35, Извештаи 1998-VII; и Nilsson против 
Шведска (dec.), бр. 73661/01, EКЧП 2005...).

53.  Воспоставената судска пракса на Судот утврдува три критериуми, позна-
ти како „Engel criteria° (види Eнгел и други, наведен погоре), кои треба да се 
земат предвид при одредувањето дали тоа е или не е „кривична пријава°. 
Првиот критериум е законската класификација на прекршокот според на-
ционалниот закон, вториот се однесува на карактерот на прекршокот, и 
третиот е степенот на сериозноста на казната на која даденото лице ри-
зикува да се изложи. Вториот и третиот критериум се алтернативни и 
не се нужно кумулативни. Меѓутоа, тоа не го исклучува кумулативниот 
пристап каде посебната анализа на секој од критериумите не овозможува 
да се донесе јасен заклучок во однос на постоењето на кривично обвине-
ние (види, неодамнешни одлуки, Jussila против Финска [GC], бр. 73053/01, 
§§ 30-31, EКЧП 2006-..., и Ezeh и Connors против Обединетото Кралство 
[GC], бр. 39665/98 и 40086/98, §§ 82-86, EКЧП 2003-X).

54.  Со домашната законска класификација, прекршокот „помало нарушување 
на јавниот ред и мир° се карактеризира како „административен° согласно 
со член 158 од Законикот за административни прекршоци. Покрај тоа, Су-
дот повторува дека претходно било утврдено оти областа која во рускиот 
и други слични правни системи е дефинирана како „административна° 
вклучува одредени прекршоци кои имаат кривична конотација, но пре-
многу се тривијални за да бидат опфатени со кривичниот закон и постап-
ка (види Menesheva против Русија, бр. 59261/00, § 96, ECHR 2006-...; Galstyan 
против Ерменија, бр. 26986/03, § 57, 15 ноември 2007; и Ziliberberg против 
Молдавија, бр. 61821/00, §§ 32-35, 1 февруари 2005).
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55.  По својата природа, вклучувањето на прекршокот „мало нарушување 
на јавниот ред и мир° во Законикот за административни прекршоци 
послужило да се гарантира заштитата на човековото достоинство и 
јавниот ред, вредностите и интересите кои вообичаено спаѓаат во об-
ласта на заштита на кривичното право. Соодветната одредба од Закони-
кот била насочена кон сите граѓани наместо кон група која има посебен 
статус. Упатувањето дека делата се од „помал° карактер само по себе,не 
ја исклучува класификацијата како „кривични° во самостојна смисла на 
Конвенцијата, бидејќи во Конвенцијата не постои ништо што упатува на 
кривичниот карактер на еден прекршок, во смисла на значењето на кри-
териумот Engel, и тоа нужно подразбира одреден степен на сериозност 
(види Ezeh, наведен погоре, § 104). На крајот, Судот смета дека примар-
ните цели во утврдувањето на дадениот прекршок биле казнувањето и 
застрашувањето, кои се прифатени како карактеристични особености на 
кривичните казни (ibid., §§ 102 и 105).

56.  Во врска со степенот на сериозноста на мерката, тоа се одредува со 
упатување на максималната потенцијална казна која е предвидена со 
релевантниот закон, самата изречена казна е релевантна за таквото 
одредување, но не може да го намали значењето на она што првично било 
изложено на ризик (ibid., § 120). Судот забележува дека член 158 од Зако-
никот за административни прекршоци предвидува петнаесетдневен за-
твор како максимална казна и дека апликантот, всушност, бил на крајот 
казнет со тридневно лишување од слобода. Како што судот има потврде-
но во повеќе наврати, во едно општество кое се сложува на владеење на 
правото, каде казната која треба да биде изречена или која, всушност, 
му била изречена на апликантот вклучува лишување од слобода, постои 
претпоставка дека обвиненијата против апликантот се „кривични°, прет-
поставка која може да се побие потполно како исклучок, и само доколку 
лишувањето од слобода не може да се смета за „забележливо штетно° 
имајќи го предвид карактерот, времетраењето и начинот на извршување 
на казната (види Engel, § 82, и Ezeh,, § 126, наведени погоре). Во дадениот 
предмет, Судот не забележува такви исклучителни околности.

57.  Во врска со горенаведените разгледувања, Судот заклучува, како што за-
клучи и Советот, дека карактерот на прекршокот „помало нарушување на 
јавниот ред и мир°, заедно со сериозноста на казната, биле такви што пре-
судата на апликантот од 4 јануари 2002 спаѓа во рамките на опфатот на 
„казнената постапка° за целите на член 4 од Протоколот бр. 7.

Б.  Дали прекршоците за кои бил гонет апликантот биле исти (idem)?

58.  Со член 4 од Протоколот бр. 7 се утврдува гаранцијата дека никому не 
треба да му се суди или да биде казнет за прекршок за кој тој или таа веќе 
бил/а осуден/а или ослободен/а. Имаќи го предвид големиот број на 
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обвиненија против апликантот во кривичните постапки, Судот смета дека 
е потребно да се одреди на самиот почеток дали кое  било кривично обви-
нение против апликантот било во основа слично на административниот 
прекршок за кој бил осуден.

1.  Заклучок на Советот

59.  Во врска со пресудата на апликантот согласно со членовите 318 и 319 од 
Кривичниот законик за навредување и закана за насилство врз службено 
лице, Советот утврдил дека овој дел од пресудата бил заснован на дела 
кои се посебни  и временски се последователни на оние дела на кои се за-
снова неговото осудување за „нарушување на јавниот ред и мир°. Од друга 
страна, обвинението против апликантот за „нарушување на јавниот ред и 
мир° согласно со член 213 од Кривичниот законик упатува на истите фак-
ти како оние кои ја формираат основата за неговото осудување согласно 
со член 158 од Законикот за административни прекршоци. Имајќи пред-
вид дека прекршокот „помало нарушување на јавниот ред и мир° според 
дефиницијата од член 158 и дефиницијата на „нарушувањето на јавниот 
ред и мир° според членот 213 ги содржат истите суштински елементи, 
имено нарушување на јавниот ред, Советот заклучил дека апликантот бил 
обвинет за прекршок за кој тој претходно веќе бил осуден.

2.  Произнесувања  на странките

(a)  Апликантот

60.  Апликантот поднел дека кога за различни прекршоци бил последова-
телно осудуван как о резултат на едно дело, клучното прашање е дали 
прекршоците имале „суштински исти елементи°. Во јуриспруденцијата 
на Судот, биле разграничени различни прекршоци, со примена на тестот 
за „суштински исти елементи° во пет околности. Најнапред, каде што 
однесувањето кое му се припишува на апликантот не било исто во однос 
на двата прекршоци (како во Manasson, наведен погоре). Второ, каде са-
мите прекршоци имале суштински различни аспекти (како во Schutte про-
тив Австрија, бр. 18015/03, 26 јули 2007, каде Кривичниот закон упатува 
на употреба на опасно заканување или употреба на сила против службено 
лице, додека, пак, според Законот за сообраќај на патиштата казнувањето 
било само поради пропуст да се застане  за да се изврши сообраќајна про-
верка). Трето, каде суштински услов во однос на карактерот на вината на 
обвинетиот се бара за едниот прекршок, но тоа не е применливо за дру-
гиот прекршок (како што е докажување на намерата или пропуст, како 
во Rosenquist, наведено погоре, или доказ за намерен пропуст, како во 
Ponsetti и Chesnel против Франција (dec.), бр. 36855/97 и 41731/98, EКЧП 
1999-VI). Четврто, доколку намерата за мерките била различна (на при-
мер, спречување и застрашување наспроти одмазда, како во Mjelde против 
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Норвешка (dec.), бр. 11143/04, 1 февруари 2007). Петто, кога санкциите се 
однесуваат на две различни правни лица (како во Isaksen против Норвеш-
ка (dec.), бр. 13596/02, 2 октомври 2003).

61.  Во врска со овој предмет, апликантот истакнал дека тој бил обвинет во 
кривична постапка согласно со член 213 од Кривичниот закон за негово-
то постапување утрото на 4 јануари 2002, за што тој веќе имал добиено 
административна казна. Во неговиот поднесок, прекршоците за кои му се 
судело согласно со член 213 од Кривичниот закон и член 158 од Законикот 
за административни прекршоци, ги содржат истите суштински елементи, 
како фактички така и правни елементи.

62.  Според апликантот, двете постапки кои се воделе против него се однесу-
вале на истите факти, т.е. пцуење на полицискиот службеник, нарушување 
на јавниот ред и мир, одбивање да се спроведат наредбите на полицијата, 
и обид да се напушти полициската станица утрото на 4 јануари 2002. Фак-
тичката еднаквост се потврдува со описот на постапувањето на апликан-
тот во извештајот за административниот прекршок од 4 јануари 2002 и со 
наведеното во обвинението од 19 април 2002.

63.  Во однос на карактерот на тие факти кој може да им се додели според 
законот, обвинението за постапувањето на апликантот било можно или 
според член 158 од Законикот за административни прекршоци или спо-
ред член 213 од Кривичниот закон. Иако actus reus за двата прекршоци 
не бил потполно ист, и двата прекршоци ги содржеле истите суштински 
елементи, поимот „флагрантно покажување на непочитување кон заед-
ницата° според член 213 во суштина го опфаќа „изговарањето на безоб-
разни работи [и] навредливо однесување кон другите° според член 158. 
Апликантот упатил на јуриспруденцијата на Рускиот врховен суд, кој од 
1978 одлучил дека едно дело може да претставува или административен 
прекршок за „помало нарушување на јавниот ред и мир° или кривично 
дело „нарушување на јавниот ред и мир° но никогаш двете (види точка 
248 погоре). Како резултат на тоа, можноста за едно дело да претставува 
два различни прекршоци (concours ideal d’infractions) била исклучена за 
овој предмет.

(б)  Владата

64.  Владата тврдела дека апликантот извршил два прекршока, кои се разли-
кувале како од фактички така и од правен аспект.

65.  Во врска со фактите, Владата тврдела дека обвинението за апликантот за 
кривично дело „нарушување на јавниот ред и мир° согласно со член 213 § 
2 од Кривичниот закон се однесувало на вербалното навредување на ка-
петанот С. и на мајорот К. додека второ наведениот подготвувал извештај 
за административен прекршок, т.е. откако административниот прекршок 
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веќе бил извршен. Според Владата, имајќи ги предвид барањата дека ад-
министративните постапки треба да се спроведуваат „брзо° и во рамки-
те на „разумен временски рок°, домашните власти не биле во можност да 
поднесат обвинение за тие постапувања од страна на апликантот веднаш, 
бидејќи биле зафатени околу изнесувањето на апликантот пред судија. 
За отпочнување на кривични постапки имало потреба од дополнително 
време, како и од завршување на конкретните процедурални акти. Спо-
ред владата, овој предмет бил сличен во однос на фактичките околности 
со предметите на Schutte (наведен погоре) и Asci против Австрија (dec., 
бр. 4483/02, EКЧП 2006-...).

66.  Во однос на правните карактеристики, Владата признава дека и со адми-
нистративниот прекршок на „помало нарушување на јавниот ред и мир° и 
со кривичното дело „нарушување на јавниот ред и мир° се штител истиот 
правен интерес, односно јавниот ред и мир. Меѓутоа, двата прекршока се 
разликуваат во однос на нивниот actus reus, сериозноста на нарушувањето 
на јавниот ред и мир, како и строгоста на казната. Административни-
от прекршок бил помалку сериозен отколку кривичното дело, бидејќи 
опфаќа само отстапување од воспоставените социјални и морални нор-
ми, додека, пак, кривичното дело подразбирало употреба на насилство и 
давање отпор на службено лице. Владата истакнува дека не само што „по-
малото нарушување на јавниот ред и мир° е казниво со пократкотрајно 
издржување на казна затвор, туку условите на административен притвор 
биле исто така многу подобри отколку во затвор каде осудените крими-
налци ја издржуваат својата казна затвор. Оттаму, немало еднаквост на 
двата прекршока.

(в)  Tретата страна

67.  Третата страна тврдела дека францускиот збор „infraction° и англискиот 
збор „прекршок° имаат двојно значење: најпрво се однесува на самото кон-
кретно злонамерно дело со кое се предизвикува нарушување на јавниот 
ред и мир, и второ се однесува на законската класификација на прекршо-
кот, т.е. опис на законското правило за поведение кое подлежи на казна. 
Основното значење на„infraction° или „offence°(прекршок) се однесувало 
на поведението на престапникот. Таквата конфузија се поткрепува со ин-
струментите на меѓународното право, каде всушност се употребуваат два-
та изрази („прекршоци° и „факти°). Така се објаснува зошто „offence° било 
преведено како „les mêmes faits° во француската верзија на Конвенцијата за 
имплементација на Шенген договорот од 1990.

68.  Според мислењето на третата страна, нејасноста околу термините „in-
fraction° и „offence° создале конфузија во рамките на институциите кои ја 
спроведуваат Конвенцијата. Додека Комисијата, во предметот на Raninen 
против Финска (бр. 20972/92, одлука на Комисијата од 7 март 1996), и Су-
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дот во предметот Gradinger против Австрија (23 октомври 1995, серија A 
бр. 328-C) го употребиле зборот„offence° за да го опишат поведението на 
апликантот, пресудата за предметот Oliveira против Швајцарија (30 јули 
1998, Извештаи 1998-V) упатила на нова промена, и притоа Судот прифа-
тил дека различни судови можат да одлучуваат по „одделни прекршоци, 
и покрај тоа што тие [биле] сите дел од едно кривично дело°. Оттаму, кон-
цептот „offence° разбран како поведение го отворил патот кој пристап, кој 
авторите на Протоколот бр. 7 го немале предвидено.

69.  Третата страна ја критикувала судската пракса на Судот поради непред-
видливоста и правната несигурност, и побарала од Судот да усвои еден по-
доследен пристап. Според мислењето на третата страна, пристапот кој се 
состои во дефинирање на idem врз основа на „истите факти° бил многу 
побезбеден метод за поединецот отколку оној кој се засновал на закон-
ската еднаквост. Усвојувањето на пристапот за „исти факти° ќе го зголеми 
кредибилитетот на судската пракса на Судот во врска со неотуѓивото пра-
во кое никогаш не смее да биде предмет на националните дискрециони 
овластувања.

3.  Оцена на Судот

(a)  Резиме на постоечките пристапи

70.  Корпусот на судската пракса кој бил акумулиран во текот на историјата 
од примената на член 4 од Протоколот бр. 7 од страна на Судот покажува 
дека постоеле неколку пристапи за прашањето дали прекршоците за кои 
апликантот бил обвинет биле исти.

71.  Првиот пристап, кој се фокусира на „истото поведение° од страна на апли-
кантот независно од класификацијата во законот за таквото поведение 
(idem factum), може да се прикаже со примерот на пресудата за Gradinger. 
Во тој предмет, г. Gradinger бил кривично осуден за предизвикување смрт 
поради немарност и исто така бил парично казнет во управна постапка 
за возење под дејство на алкохол. Судот утврдил дека иако одредувањето, 
карактерот и целта на двата прекршоци биле различни, имало повреда 
на член 4 од Протоколот бр.7 до степен до кој двете одлуки се засновале 
на истото поведение од страна на апликантот (види Gradinger, наведено 
погоре, § 55).

72.  Вториот пристап, исто така произлегува од премисата дека поведение-
то на обвинетиот кое довело до обвинение е исто, но изнесува дека ис-
тото поведение може да претставува неколку прекршоци (concours idéal 
d’infractions) на кои може да им биде судено во различни постапки. Овој 
пристап судот го развил во предметот на Oliveira (наведен погоре), во кој 
апликантот најпрво бил осуден за пропуст да одржи контрола врз воз-
илото и последователно за предизвикување на физичка повреда поради 
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немарност. Нејзиното возило скршнало на другата страна на патот, удри-
ло во едно возило и потоа се судрило со друго возило, чиј возач претрпел 
сериозни повреди. Судот утврдил дека фактите за предметот биле типи-
чен пример за еднократно дело кое сочинува различни прекршоци, доде-
ка, пак, член 4 од Протоколот бр. 7 само пропишува забрана за водење на 
судски процес два пати за истиот прекршок. Според Судот, иако ќе било 
многу подоследно со принципот на соодветно спроведување на правдата 
доколку казната за двата прекршока била изречена од страна на ист суд 
во текот на една постапка, фактот дека за предметот се воделе две постап-
ки не бил одлучувачки. Фактот дека за посебните прекршоци, дури и каде 
што тие сите биле дел од едно кривично дело, се воделе судски постап-
ки во различни судови, не претставувал повреда на член 4 од Протоколот 
бр. 7, особено онаму каде што казните не биле кумулативни (види Oliveira, 
наведено погоре, §§ 25-29). Во следниот предмет на Göktan, Судот исто 
така одлучил дека нема повреда на член 4 од Протоколот бр. 7, бидејќи 
истото кривично поведение за кое апликантот бил осуден претставува-
ле два посебни прекршока: кривично дело за трговија со незаконски уве-
зени лекови и царински прекршок за неплаќање на парична казна (види 
Göktan, наведено погоре, § 50). Овој пристап исто така беше применет во 
предметите на Gauthier против Франција (dec., бр. 61178/00, 24 јуни 2003) 
и Ongun против Турција (dec., бр. 15737/02, 10 октомври 2006).

73.  Во третиот пристап, акцентот е ставен на „суштинските елементи° на два-
та прекршока. Во предметот Franz Fischer против Австрија (бр. 37950/97, 
29 мај 2001), Судот потврди дека член 4 од Протоколот бр. 7 толерира суд-
ско гонење за неколку прекршоци кои произлегуваат од едно кривично 
дело (concours idéal d’infractions). Меѓутоа, бидејќи нема да биде компати-
билно со оваа одредба доколку на апликантот му се суди или биде казнет 
повторно за прекршоци кои биле само „незначително различни°, Судот 
одлучил дека дополнително треба да се провери дали таквите прекршо-
ци имале исти „суштински елементи°. Како и во предметот на г. Фишер, 
административниот прекршок за возење во пијана состојба и кривичното 
дело за предизвикување на смрт поради небрежност додека си „дозволил 
да се опие° ги имат истите „суштински елементи°, Судот утврдил повре-
да на член 4 од Протоколот бр. 7. Исто така, било истакнато дека доколку 
двата прекршока за кои даденото лице било обвинето само незначително 
се преклопуваат, ќе немало причина да се одлучи дека не можело да му се 
суди на обвинетиот за секој од тие прекршоци едно по друго. Истиот при-
стап бил следен за предметот на W.F. против Австрија (бр. 38275/97, 30 
мај 2002) и Sailer против Австрија (бр. 38237/97, 6 јуни 2002), каде и двата 
предмети биле засновани на слични околности.

74.  Откако бил воведен концептот на „суштински елементи°, Судот често-
пати упатувал на него во последователните предмети. Во предметот 
Manasson,  „суштинскиот елемент° претставува разграничувањето на 
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непочитувањето на законот за даноци од прекршокот утврден според 
кривичниот закон, и притоа било утврдено дека станува збор за тоа дека 
„апликантот се потпрел на неточни информации од евиденцијата кога ја 
поднесувал даночната пријава° (види Manasson, наведено погоре). На сли-
чен начин во предметот Bachmaier, Судот забележал дека само во една по-
стапка бил утврден особено отежнувачкиот елемент на возење во пијана 
состојба (види Bachmaier против Австрија (dec.), бр. 77413/01, 2 септем-
ври 2004).

75.  Во серијата на предмети кои вклучувале даночни прекршоци, за два да-
ночни прекршока било утврдено дека се разликуваат во однос на кривич-
ната намера и цел (види Rosenquist, наведено погоре. За истите две раз-
лики било утврдено дека се релевантни во предметите на Storbråten и 
Haarvig, кои се наведени погоре).

76.  Различен тип на „суштински елементи° се покажале во анализата на су-
дот за два австриски предмети. Во предметот Hauser-Sporn, било одлучено 
дека прекршокот за напуштање на жртвата и прекршокот за пропуст да 
се информира полицијата за несреќата се разликувале во однос на нивна-
та кривична намера и исто така се однесувале на различно постапување 
и пропусти (види Hauser-Sporn против Австрија, бр. 37301/03, §§ 43-46, 
7 декември 2006). Во предметот Schutte, „суштинскиот елемент° на едниот 
прекршок претставувал употребата на опасна закана или сила како на-
чин да се даде отпор на вршењето на службената должност, додека, пак, 
другиот суштински елемент се однесувал на едноставен пропуст во однос 
на безбедноста на патиштата, имено пропуст да се застане на барање на 
полицијата (види Schutte, наведено погоре, § 42).

77.  На крајот, во својата последна одлука во врска со оваа тема, Судот одре-
ди дека двата дадени прекршока имале различни „суштински елементи° 
во однос на тоа дека се разликувале поради нивната тежина и последици, 
општествената вредност била заштитена, како и во однос на кривичната 
намера (види Garretta против Франција (dec.), бр. 2529/04, 4 март 2008).

(б) Усогласување на пристапот кој треба да се преземе

78.  Судот смета дека постоењето на различни пристапи за да се утврди дали 
прекршокот за кој апликантот бил обвинет навистина е ист со оној за кој 
тој или таа веќе биле крајно осуден/а или ослободен/ предизвикува за-
конска несигурност која не е компатибилна со основното право, имено 
право да не му се суди два пати за истиот прекршок. Токму поради таквата 
заднина, Судот сега се повикува да обезбеди усогласено толкување на по-
имот „ист прекршок° – елементот idem од принципот non bis in idem  – за 
целите на член 4 од Протоколот бр. 7. Иако е во интерес на правната си-
гурност дека Судот без добра причина не смее да не ја земе предвид пред-
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видливоста и еднаквоста пред законот на преседаните кои се наведени 
во претходните предмети, пропустот од страна на Судот да има динами-
чен и развоен пристап ќе го изложи на ризик да се стопираат реформите 
или подобрувањата (види Vilho Eskelinen и други против Финска [GC], бр. 
63235/00, § 56, EКЧП 2007-...).

79.  Анализата на меѓународните инструменти во кои е инкорпориран non 
bis in idem принципот на еден или друг начин открива дека постојат 
најразлични термини преку кои тој принцип е изразен. Оттаму, член 4 од 
Протоколот бр. 7 кон Конвенцијата, член 14 § 7 од Пактот за граѓански 
и политички права на ОН и член 50 од Повелбата за основни права на 
Европската унија упатуваат на „[ист] прекршок° („[même] infraction°), во 
Американската конвенција за човекови права се говори за „иста причина° 
(„mêmes faits°), со Конвенцијата за спроведување на Шенген договорот се 
забранува судско гонење за „исти дела° („mêmes faits°), и во Статутот на 
Меѓународниот кривичен суд се употребува терминот „[исто] поведение° 
(„[mêmes] actes constitutifs°) . Разликата помеѓу термините „исти дела° или 
„иста причина° („mêmes faits°), од една страна, и терминот „[ист] прек-
ршок° („[même] infraction°), од друга страна, според Судот на правдата на 
Европските заедници и на Меѓуамериканскиот суд за човекови права  е 
значаен елемент во прилог на усвојување на пристап кој се заснова стро-
го на еднаквоста на материјалните дела и одбивањето на законската 
класификација на таквите дела како нерелевантна. При таквите наоди, и 
двата трибунали истакнуваат дека таквиот пристап ќе биде во прилог на 
сторителот, кој ќе знае дека откако еднаш бил прогласен за виновен и ја 
отслужил казната или пак бил ослободен, тој не треба да се плаши од по-
натамошно обвинение за истото дело (види точка 255 и 258 погоре).

80.  Судот смета дека употребата на зборот „прекршок/дело° во текстот на 
член 4 од Протоколот бр. 7 не може да биде оправдување за придржување 
кон порестриктивен пристап. Судот повторува дека Конвенцијата мора да 
се толкува и да се применува на начин на кој правата кои се обезбедуваат 
се применливи и ефективни, а не само теоретски и илузорни. Тоа е жив ин-
струмент кој мора да се толкува во однос на моменталните услови (види, 
помеѓу другите одлуки, Tyrer против Обединетото Кралство, 25 април 
1978, § 31, Серија A бр. 26, и Christine Goodwin против Обединетото Крал-
ство [GC], бр. 28957/95, § 75, EКЧП 2002-VI). Одредбите на меѓународен 
договор, како што е Конвенцијата, мора да бидат составени согласно со 
предметот и намената, и исто така согласно со принципот на ефектив-
ност (види Mamatkulov and Askarov против Турција [GC], бр. 46827/99 и 
46951/99, § 123, EКЧП 2005-I).

81.  Судот понатаму истакнува дека пристапот со кој се истакнува законската 
карактеризација на двата прекршока е премногу рестриктивен во однос 
на правата на поединецот, бидејќи доколку Судот се ограничи себеси на 
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утврдување дека лицето било обвинето за прекршоци кои имаат различ-
на законска класификација ќе ризикува да ја поткопа гаранцијата која е 
втемелена во член 4 од Протоколот бр. 7, наместо да обезбеди примен-
ливост и ефективност, како што се бара со Конвенцијата (спореди Franz 
Fischer, наведено погоре, § 25).

82.  Според тоа, Судот смета дека член 4 од Протоклот бр. 7 мора да се разбере 
како забрана за обвинение или судење за втор „прекршок° сè додека тој 
произлегува од идентични факти или факти кои се суштински исти.

83.  Гаранцијата која е втемелена во член 4 од Протоколот бр. 7 станува ре-
левантна за започнување на ново обвинение, кога претходната ослобо-
дителна пресуда или осудување веќе имаат сила на res judicata. Во овој 
момент, расположливиот материјал нужно ќе се состои од одлуката со 
која била завршена првата „казнена постапка° и листата на обвиненија 
против апликантот во новите постапки. Нормално дека ваквите докумен-
ти ќе содржат исказ за фактите кои се однесуваат како на прекршокот/
делото за кој веќе му било судено на апликантот и прекршокот/делото 
за кој тој или таа се обвинува. Според Судот, таквите искази на фактите 
се соодветна појдовна точка за да се одреди прашањето дали фактите во 
двете постапки биле идентични или суштински исти. Судот истакна дека 
не е релевантно кои делови од новите обвиненија на крајот се потврдени 
или се отфрлени во последователните постапки, бидејќи член 4 од Про-
токолот бр. 7 содржи заштита од повторно судење или веројатност за 
повторно судење во нова постапка, а не забрана за второ осудување или 
ослободување (спореди параграф 110 подолу).

84.  Оттаму, распитот на Судот треба да се насочи на фактите кои сочинуваат 
збир на конкретни фактички околности во кои е вклучен истиот обвинет 
и кои се неразделно поврзани заедно во време и простор, чие постоење 
мора да се прикаже за да се обезбеди осудата или отпочнување на кривич-
ни постапки.

(в) Примена на овој пристап во овој предмет

85.  Судот ќе ја започне својата анализа на околностите во дадениот пред-
мет преку разгледување на редоследот на настаните кои се случиле на 4 
јануари 2002 и обвиненијата кои биле покренати против апликантот.

86.  Рано тоа утро, девојката на апликантот била откриена во воениот ком-
плекс, и тие заедно биле одведени во полициската станица бр. 9 за да 
дадат објаснение. Не биле отпочнати постапки во врска со незаконскиот 
влез на девојката во комплексот.

87.  Откако веќе биле во полициската станица, апликантот започнал да вика 
по г-ѓа Ј и капетанот С., и го турнал капетанот настрана. Тој потоа се оби-
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дел да замине, но бил спречен и му биле ставени лисици на рацете. Поли-
циските службеници одлучиле дека недоличното однесување на апликан-
тот претставувало административен прекршок.

88.  Потоа, апликантот бил одведен во канцеларијата на мајорот К., кој започ-
нал да составува извештај за административен прекршок. Исто така, при-
сутни биле и капетанот С. и другиот службеник. Апликантот продолжил 
да се однесува несоодветно и го пцуел мајорот К.

89.  Откако бил составен извештајот, полицискиот службеник го внесол апли-
кантот во возилото за да го одведе во Грибановски РОВД. Во текот на па-
тот, апликантот продолжил да го пцуе мајорот К. – кој се возел со истото 
возило – и му се заканил дека ќе го убие.

90.  Во однос на постапката која била започната против апликантот, Судот 
најпрво забележува дека на 4 јануари 2002 Околискиот суд го осудил 
апликантот за прекршок „помало нарушување на јавниот ред и мир° со-
гласно со член 158 од Законикот за административни прекршоци. Иако 
пресудата на Околискиот суд содржела само една релевантна реченица 
за утврдување на фактите и не се споменуваат никакви докази, мора раз-
умно да се претпостави дека се базирала на извештајот за администрати-
вен прекршок кој бил составен од страна на полицијата и бил поднесен до 
Околискиот суд (види точка 233 погоре). Притоа апликантот бил прогла-
сен за виновен во административните постапки за пцуење на полициски 
службеници и нарушување на јавниот ред и мир кратко време по неговото 
пристигнување во полициската станица бр. 9.

91.  Во последователните кривични постапки, апликантот добил три 
обвиненија во врска со случувањата на 4 јануари 2002 (види ја листата 
со обвиненија наведена во точка 239 погоре). Најпрво, тој бил обвинет 
за „нарушување на јавниот ред и мир° согласно со член 213 од Кривич-
ниот закон за пцуењето насчено кон г-ѓа Ј. и капетанот С. и нарушување 
на јавниот ред и мир веднаш по неговото пристигнување во полициската 
станица бр. 9. Второ, тој бил обвинет за навредување на службено лице 
според член 319 од Кривичниот закон ,затоа што го пцуел мајорот К. во 
неговата канцеларија додека тој го составувал извештајот за админи-
стративниот прекршок. Трето, тој бил обвинет за закана со насилство врз 
службено лице согласно со член 318 од Кривичниот закон поради закана-
та дека ќе го убие мајорот К. на патот кон Грибановски РОВД.

92.  Ваквото резимирање на настаните и обвиненијата покажува дека во 
првата епизода апликантот ги пцуел г-ѓа Ј и капенатот С. во просториите 
на пасошкото одделение, додека, пак, во втората и во третата епизода тој 
го навредувал мајорот К., прво во неговата канцеларија и потоа во возило-
то, и му се заканил со насилство. Оттаму, не постоело временско или про-
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сторно единство помеѓу трите епизоди. Потоа следува дека и покрај тоа 
што во суштина однесувањето на апликантот било исто во текот на цели-
от ден на 4 јануари 2002 – со тоа што продолжил вербално да ги навредува 
останатите службеници – тоа не претставувало континуирано дело, туку 
различно манифестирање на истото поведение кое го покажал во неколку 
различни прилики (спореди Raninen, наведено погоре).

93.  Бидејќи во втората и во третата епизода бил вклучен мајорот К., 
обвиненијата против апликантот биле покренати само еднаш во кривич-
ните постапки. Оттаму, не може да се каже дека му било повторно судено 
за прекршок/дело за кој тој имал добиено крајна ослободителна пресуда 
или бил осуден. Според тоа, неговото обвинение согласно со членовите 
319 и 318 од Кривичниот закон не мже да се разгледува во однос на член 
4 од Протоколот бр. 7.

94.  Меѓутоа, ситуацијата е различна за поведението на апликантот за 
нарушување на јавниот ред и мир, за која апликантот најпрво бил осуден 
во административните постапки согласно со член 158 од Законикот за ад-
министративни прекршоци и последователно бил судски гонет согласно 
со член 213 од Кривичниот закон. Бидејќи станува збор за исто поведение 
од страна на истиот обвинет и за иста временска рамка, потребно е Судот 
да потврди дали фактите на прекршокот/делото за кои обвинетиот бил 
осуден, и фактите за прекршокот за кој тој бил обвинет биле идентични 
или суштински исти.

95.  Дефиницијата на прекршокот/делото „помало нарушување на јавниот 
ред и мир° согласно со член 158 се однесува на три типа на забрането 
поведение: „изрекување на безобразни работи во јавност°, „навредливо 
однесување кон други лица° и „други дела за нарушување на јавниот ред и 
мир°. Секој од овие елементи сам по себе е доволен за да се пронајде вина. 
Околискиот суд земал предвид два од тие елементи: изрекување на безоб-
разни работи и нереагирање на прекорувањето, кои може да се толкуваат 
како форма на „дела со кои се нарушува јавниот ред и мир°.

96.  Во претстојните кривични постапки, апликантот бил обвинет согласно 
со член 213 § 2 (б) од Кривичниот закон. За таквото обвинение било по-
требно од страна на обвинителството да се докаже дека (a) станува збор 
за сериозно нарушување на јавниот ред и мир и флагрантно покажување 
на непочитување кон заедницата; (б) имало употреба на насилство или 
закана за употреба на насилство; и (в) бил даван отпор на службено лице. 
Предметот на обвинителството се состоел од тоа што апликантот изреку-
вал безобразни работи на г-ѓа Ј и капетанот С., и исто така го турнал вто-
ро наведениот и му се заканил со физичко насилство. Судот нема задача 
да одлучи дали секој од овие елементи бил соодветно докажан, бидејќи 
како што беше истакнато погоре, прогласувањето за виновен во втората 
постапка не е бараниот елемент за да се примени гаранцијата од член 4 на 
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Протоколот бр.7, и притоа е доволно само апликантот да бил подложен на 
судење и(или), всушност, да му било судено за тие обвиненија.

97.  Фактите кои довеле до административно обвинение против апликантот 
се однесувале на нарушување на јавниот ред и мир во форма на пцуење 
на полициските службеници г-ѓа Ј. и капетанот С. и туркањето на второ 
наведениот. Истите факти го сочинувале централниот елемент на обви-
нението согласно со член 213 од Кривичниот закон, според кој апликан-
тот го нарушил јавниот ред и мир со извикување на безобразни работи, 
заканување на капетанот С. со насилство и давање отпор на него. Оттаму, 
фактите во двете постапки се разликувале само во еден елемент, имено 
заканата за насилство, која не била спомената во првата постапка. Според 
тоа, Судот утврдил дека кривичното обвинение согласно со член 213 § 2 
(б) ги вклучува целосно фактите од прекршокот согласно со член 158 на 
Законикот за административни прекршоци и дека обратно, прекршокот 
„помало нарушување на јавниот ред и мир° не содржел никакви елементи 
кои не се содржани во прекршокот „нарушување на јавниот ред и мир°. От-
таму, фактите за двата прекршока мора да се сметаат за суштински исти 
за целите на член 4 од Протоколот бр.7. Како што Судот имаше истакнато 
претходно, фактите за двата прекршока служат како точка за споредба, и 
оттаму аргументот на владата дека тие се различни за сметка на сериоз-
носта на казната која ја наложуваат не е релеватен за да биде разгледан.

В.  Дали постоело дуплирање на постапките (bis)?

1.  Заклучок на Советот

98.  Советот повтори дека член 4 од Протоколот бр. 7 не бил ограничен на 
правото да не се биде казнуван два пати, туку е проширен на правото да 
не се биде обвинет или судски гонет два пати. Притоа, Советот одлучил 
дека аргументот на Владата дека апликантот, всушност, на крајот до-
бил ослободителна пресуда во кривичната постапка за обвинението за 
нарушување на јавниот ред и мир, не е релеватен за неговото тврдење 
дека тој бил обвинет и му се судело за тоа обвинение по втор пат.

99.  Советот истакна дека кривичната постапка против апликантот била 
отпочната и спроведена од страна на истото одделение во полицијата и 
дека судењето го спровел истиот судија. Исто така, Советот утврдил дека 
руските власти дозволиле кривичната постапка да се спроведе, притоа 
имајќи целосни сознанија за претходното осудување на апликантот за ис-
тиот прекршок.

100.  На крајот, Советот утврдил дека повредата на принципот non bis in idem 
не била причина за ослободителната пресуда за апликантот. Ослободи-
телната пресуда се засновала на издржана основа, имено фактот дека 
обвинителството не ја докажало вината на апликантот до стандардот на 
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докажување кој се бара во една кривична постапка која се разликува од 
една административна постапка.

2.  Произнесувања на странките

(a)  Апликантот

101.  Апликантот тврдеше дека член 4 од Протоколот бр. 7е применлив не 
само за случаите во кои обвинетиот бил два пати осуден, туку и за случа-
ите каде што обвинетиот бил судски гонет два пати, независно дали бил 
осуден. Тој потсетил дека во предметот Gradinger таа одредба била приме-
нета и покрај тоа што обвинетиот бил осуден за еден прекршок, а добил 
ослободителна пресуда за другиот прекршок. На сличен начин, тој бил 
обвинет, му било судено и на крајот добил ослободителна пресуда за прек-
ршокот „нарушување на јавниот ред и мир°, иако тој претходно бил осуден 
за прекршок „помало нарушување на јавниот ред и мир° кој ги имал ис-
тите суштински елементи. Според него, таквата состојба претставува по-
вреда на принципот non bis in idem.

102. Апликантот понатаму остана при тоа дека неговиот случај се разликува 
од предметот на Ščiukina против Литванија (dec., бр. 19251/02, 5 декем-
ври 2006), кога домашните судови јасно потврдиле дека имало повреда 
на принципот non bis in idem и упатиле на можноста за бришење на прет-
ходната административна пресуда. За споредба, во конкретниот случај, 
самото упатување на административната постапка против апликан-
тот во пресудата од 2 декември 2002 година не може да се толкува како 
констатирање повреда на правото на апликантот да не може да му се суди 
двапати. Принципот non bis in idem не се споменува во пресудата, било како 
правило во Уставот, во меѓународното право во областа на човекови права 
или во Законот за кривична постапка. Што се однесува до руското право, 
апликантот и онака не може да има придобивки од тој принцип, бидејќи 
гаранцијата за неповторување на постапка беше применлива единствено 
на „кривични дела“, додека апликантот беше осуден за престап класифи-
циран како административен. Апликантот е ослободен од обвинението не 
поради повторливата природа на обвинението, туку поради недостигот 
на докази за докажување на неговата вина.

103. Апликантот ја искажа својата вознемиреност за пристапот утврден 
во предметот Zigarella против Италија (dec., бр. 48154/99, 3 октомври 
2002), при што, во отсуство на каква било штета докажана од апликантот 
член 4 од Протокол бр. 7 би бил повреден единствено ако била покрена-
та нова постапка, знаејќи дека на обвинетиот веќе му се судело во прет-
ходна постапка. Тој остана при тоа дека било неверојатно да се покрене 
постапка без знаење на државата, бидејќи секогаш било случај државна 
институција да покрене кривична постапка. Во секој случај, фактичката 
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состојба на апликантот се разликуваше од онаа во предметот на Zigarella, 
бидејќи руските власти воделе постапка против него повеќе од четирина-
есет месеци, целосно запознаени со неговата претходна пресуда.

(б) Владата

104. Владата, за првпат, пред Големиот судски совет тврдеше дека апликантот 
можел да поднесе жалба против неговата административна пресуда до 
повисок суд. Временскиот рок за поднесување жалба беше утврден на де-
сет дена и можеше да се продолжи на барање на странката. Апликантот 
не поднел жалба против административната пресуда и таа не станала „ко-
нечна“ во рамките на значењето на член 4 од Протокол бр. 7.

105. Во постапката пред Советот, Владата остана на тоа дека Окружниот суд 
го ослободил апликантот од обвинението за нарушување на јавниот ред 
според член 213, § 2, од Кривичниот законик и, на тој начин, ја поправил 
претходната повреда на правата на апликантот извршена во текот на ис-
трагата. Бидејќи втората постапка заврши со ослободување на апликан-
тот од обвинението за нарушување на јавниот ред, постапката не се по-
втори. Владата не го повтори овој аргумент пред Големиот судски совет.

(в) Трета страна

106. Третата страна ја критикуваше одлуката на Судот во предметот на Zig-
arella кој, според нејзино мислење, вовел нов критериум за применливост 
кој не постоел во оригиналниот текст во член 4 од Протокол бр. 7, име-
но претпоставената цел на одредбата, во смисла на тоа дека само новите 
обвиненија кои се покренати намерно го повредиле non bis in idem прави-
лото. Третата страна инсистираше Судот да се одрече од тој дополнителен 
критериум, бидејќи може да се покаже како ризичен во иднина.

3. Оцена на Судот

(а) Дали постоела „конечна“ одлука?

107. Судот повторува дека целта на член 4 од Протокол бр. 7 е да се забрани 
повторување на кривична постапка за која е донесена „конечна“ одлука 
(види Franz Fischer, цитирано погоре, § 22, и Gradinger, цитирано погоре, 
§ 53). Според Објаснувачкиот извештај за Протоколот бр. 7, кој самиот по 
себе упатува на Европската конвенција за меѓународна важност на кри-
вични пресуди, „одлуката е конечна ’ако, според традиционалниот из-
раз, добила полноважност на res judicata. Ова е случај кога таа е неотпо-
виклива, односно кога не се достапни други редовни правни лекови или 
кога странките ги исцрпиле таквите правни лекови или дозволиле вре-
менскиот рок да истече без да ги искористат‘“. Овој пристап добро е  ут-
врден во судската пракса на Судот (види, на пример, Nikitin против Русија, 
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бр. 50178/99, § 37, ECHR 2004-VIII, и Horciag против Романија (dec.), бр. 
70982/01, 15 март 2005).

108. Одлуките против кои е поднесена редовна жалба се изземени од опфа-
тот на гаранцијата од член 4 од Протокол бр. 7 доколку не е истечен вре-
менскиот рок за поднесување таква жалба. Од друга страна, вонредните 
правни лекови, како што е барање за повторно отворање на постапката 
или молба за продолжување на истечениот временски рок не се земени 
предвид за целите на утврдување дали е донесена конечна одлука во по-
стапката (види Nikitin, цитирано погоре, § 39). Иако тие правни лекови 
претставуваа продолжување на првата постапка, „конечната“ природа на 
одлуката не зависи од тоа дали тие се применети. Важно е да се посочи 
дека член 4 од Протокол бр. 7 не попречува повторно отворање на постап-
ката, како што е јасно наведено во вториот став од член 4.

109. Во конкретниот случај, административната пресуда од 4 јануари 2002 
година беше испечатена во стандардна форма, во која беше посочено дека 
не е поднесена жалба против неа и дека таа влезе во сила веднаш (види § 
19 погоре).  Меѓутоа, дури и под претпоставка дека пресудата подлежи на 
жалба во рок од десет дена по нејзиното изрекување како што тврдеше 
владата, таа добила полноважност на res judicata по истекот на тој времен-
ски рок. На странките не им беа на располагање никакви други редовни 
правни лекови. Според тоа, административната пресуда беше „конечна“ 
во рамките на автономното значење на поимот од Конвенцијата до 15 
јануари 2002 година, а кривичната постапка започна на 23 јануари 2002 
година.

(б) Дали ослободителната пресуда за апликантот ја спречува примената на 
гаранциите од член 4 од Протокол бр. 7?

110. Како и Советот, така и Судот повторува дека со член 4 од Протокол бр. 
7 не се ограничува на правото да не се биде осуден двапати за исто дело, 
туку се проширува на правото да не се биде обвинет или изведен пред суд 
двапати за исто дело (види Franz Fischer, цитирано погоре, § 29). Доколку 
ова не беше случај, немаше да биде потребно да се додава зборот „осуден“ 
на зборовите „изведен пред суд“, бидејќи тоа би било чисто повторување. 
Член 4 од Протокол бр. 7 се применува дури и само кога е покренато об-
винение против поединец во постапка која не завршува со прогласување 
вина. Судот повторува дека член 4 од Протокол бр. 7 содржи три посебни 
гаранции и предвидува дека (i) никој не може да биде изведен пред суд, 
(ii) не може да му се суди или (iii) да биде осуден за исто дело (види Nikitin, 
цитирано погоре, § 36).

111. Апликантот во конкретниот предмет беше конечно осуден за полесно 
нарушување на јавниот ред и ја отслужи казната која му беше досудена. 
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Потоа, тој беше обвинет за нарушување на јавниот ред и беше вратен во 
притвор. Постапката траеше повеќе од десет месеци, и за време на тој 
период апликантот требаше да учествува во истрагата и да се соочи со 
судење. Според тоа, фактот дека тој на крајот беше ослободен од тоа обви-
нение не е поврзан со неговото тврдење дека бил обвинет и му се судело 
за тоа обвинение по вторпат. Поради таа причина, Големиот судски совет, 
како и Советот, го смета како неосновано тврдењето на владата дека не-
мало повторување на постапката, бидејќи апликантот на крај бил ослобо-
ден од обвинението според член 213, § 2, од Кривичниот законик.

(в) Дали ослободителната пресуда го лишила апликантот од неговиот 
статус на жртва?

112. Конечно, Судот ќе го разгледа дополнителниот аргумент на владата дека 
ослободителната пресуда за апликантот од обвинението според член 213, 
§ 2, од Кривичниот законик, го лишила од неговиот статус на „жртва“ на 
наводната повреда на член 4 од Протокол бр. 7.

113. Судот укажува дека тој претходно утврдил оти начинот на кој домашните 
власти ги спровеле двете постапки може да биде од важност за утврдување 
на статусот на апликантот како „жртва“ на наводната повреда на член 4 од 
Протокол бр. 7 во согласност со доследните критериуми утврдени во не-
говата судска пракса. Оттука, во предметот на Zigarella (цитиран погоре) 
домашните власти истовремено воделе две постапки против апликантот. 
По изрекувањето на „конечната“ пресуда во првата постапка, втората по-
стапка била прекината со образложение дека нејзиното водење било во 
спротивност со принципот non bis in idem. Судот прифатил дека властите 
јасно ја потврдиле повредата и, со прекин на втората постапка, понудиле 
соодветно обесштетување. Според тоа, апликантот го изгубил својот ста-
тус на „жртва“ на наводната повреда на член 4 од Протокол бр. 7.

114. Судот го образложи овој пристап во предметот на Falkner, каде тој ут-
врдил дека мора да биде можно националните органи да ја поправат 
ситуацијата како онаа настаната во тој случај кога првата постапка ја во-
дел административен орган кој не бил надлежен за прашањето. Бидејќи 
органот последователно ја признал својата грешка, ја прекинал постап-
ката и ја надоместил паричната казна, апликантот повеќе не можел да 
тврди дека исходот од постапката влијаел врз него (види Falkner против 
Австрија (dec.), бр. 6072/02, 30 септември 2004).

115. Според тоа, Судот прифаќа дека во случаи кога домашните власти по-
ведуваат две постапки, но подоцна ја потврдуваат повредата на принци-
пот non bis in idem и нудат соодветно обесштетување преку, на пример, 
прекинување или поништување на втората постапка и укинување на 
нејзините ефекти, Судот може да смета дека апликантот го изгубил својот 
статус на „жртва“. Доколку беше поинаку, националните органи не би мо-
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желе да ги поправат наводните повреди на член 4 од Протокол бр. 7 на 
домашно ниво и концептот на супсидијарност би изгубил многу од својата 
корисност.

116. Посочувајќи ги фактите од конкретниот предмет, Судот не утврди ни-
какви индикации дека руските власти во кое било време во постапката 
потврдиле повредување на принципот non bis in idem. Ослободителната 
пресуда за апликантот според член 213, § 2 од Кривичниот законик, не 
се засновала на фактот дека му се судело за истите дела според Законот 
за административни прекршоци. Повикувањето на административната 
постапка од 4 јануари 2002 година во текстот на пресудата од 2 декем-
ври 2002 година беше само изјава дека се случила таа постапка. Од друга 
страна, од текстот на пресудата јасно се гледа дека Окружниот суд ги раз-
гледал доказите против апликантот и утврдил дека тие не го исполниле 
стандардот за докажување вина во кривична постапка. Следствено на тоа, 
неговата ослободителната пресуда повеќе беше заснована на материјална 
отколку на процедурална основа.

117. Непотврдувањето од страна на домашниот суд на повредата на прин-
ципот non bis in idem го издвојува конкретниот случај од предметот на 
Ščiukina (цитиран погоре), кога Врховен суд на Литванија јасно ја пот-
врдил повредата на овој принцип со упатување на одредбите од Уставот и 
од Законот за кривична постапка на Литванија.

118. Меѓутоа, во рускиот правен систем, забраната за повторување постапка 
е ограничена на областа на кривично правосудство. Во согласност со Зако-
нот за кривична постапка, претходна пресуда за во суштина сличен адми-
нистративен престап не претставува основа за прекин на кривичната по-
стапка (види став 27 погоре). Слично, Уставот на Русија единствено го за-
штитува поединецот од втора пресуда за исто „кривично дело“ (види став 
26 погоре). Според тоа, за разлика од предметот на Ščiukina, руските судо-
ви немаат на располагање правни одредби со кои би им се овозможило да 
избегнат повторување на постапка во ситуација кога на обвинетиот му се 
суди за престап за кој тој или таа веќе е конечно осуден/а или ослободен/а 
од обвинение според Законот за административни прекршоци.

119. Во контекст на горенаведените согледувања, Судот утврди дека ослобо-
дителната пресуда за апликантот од обвинението според член 213, § 2 од 
Кривичниот законик, не го лишила од неговиот статус на „жртва“ на наво-
дната повреда на член 4 од Протокол бр. 7.

Г. Резиме на наоди и заклучок

120. Судот погоре утврди дека апликантот е осуден за „полесно нарушување 
на јавниот ред“ во административна постапка која треба да се смета за 
„кривична постапка“ во рамките на автономното значење на овој поим во 
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Конвенцијата. Откако неговата пресуда стана „конечно“, против него беа 
покренати неколку обвиненија. Најголем дел од тие обвиненија се одне-
суваа на однесувањето на апликантот во различно време или на различни 
локации. Меѓутоа, обвинението за „нарушување на јавниот ред“ се однесу-
ваше токму на истото однесување како во претходната пресуда за „полес-
но нарушување на јавниот ред“ и ги вклучуваше во суштина истите факти.

121. Во контекст на горенаведеното, Судот смета дека постапката поведена 
против апликантот според член 213, § 2 (б), од Кривичниот законик, се 
однесуваше во суштина на истиот престап како оној за кој веќе бил осуден 
со конечна одлука според член 158 од Законот за административни прек-
ршоци.

122. Според тоа, има повреда на член 4 од Протокол бр. 7.

III  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

123. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

 „Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право на заинтересираната Висока 
договорна страна овозможува само делумно отстранување на последиците 
на таа повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е потребно, 
правично задоволување“.

А. Штета

124. Во постапката пред Советот, апликантот достави решение за износот на 
надоместокот за нематеријална штета на одлучување на Судот по негова 
дискреција. Советот му додели 1 500 евра (ЕУР).

125. Од апликантот не беше побарано да достави ново барање за правично 
задоволување во постапката пред Големиот судски совет.

126. Судот не гледа ниту една причина да отстапи од оцената на Советот, 
бидејќи таа беше направена на правична основа. Соодветно на тоа, Судот 
му додели 1 500 евра на апликантот во врска со нематеријална штета, 
плус секој данок кој може да биде платлив на тој износ.

Б. Трошоци и расходи

127. Во постапката пред Советот, апликантот побара 12 700 руски рубљи 
за работата на двајцата адвокати во домашната постапка, 500 евра за 
десетчасовната работа на неговиот застапник г. Koroteyev и 300 фунти 
стерлинг (британски) за тричасовната работа на г. Leach во постапката во 
Стразбур, и 138,10 британски фунти стерлинг за трошоци за превод.

 Советот му додели 1 000 евра  за трошоците и расходите, плус секој данок 
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кој може да биде платлив на тој износ.

128. Апликантот побара дополнителни 1 724,70 евра  и 4 946 британски фун-
ти стерлинг за постапката според член 43 од Конвенцијата. Овие износи 
беа расчленети на 1 380 евра  за 23-часовната работа на г. Koroteyev, 4 017 
британски фунти стерлинг за 40 часа и 10 минути работа на г. Leach, 344,70 
евра и 159 британски фунти стерлинг за нивните патни трошоци и тро-
шоци за сместување во Стразбур, а преостанатите 770 британски фунти 
стерлинг за трошоци поврзани со административната работа и преводот.

129. Владата изјави дека барањата „се[биле] во спротивност со принципот на 
потреба и разумност за трошоци и расходи“. Таа, исто така, тврдела дека 
не се доставени задоволителни детали за трошоците поврзани со адми-
нистративната работа и преводот.

130. Според воспоставената судска пракса на Судот, може да се додели износ 
во врска со трошоците и расходите кои ги претрпел апликантот само до-
колку истите биле фактички направени и неопходно сторени и се разум-
ни (види Belziuk против Полска, 25 март 1998, § 49, Reports 1998-II).

131. Во конкретниот случај, Судот констатира дека апликантот бил застапу-
ван од г. Koroteyev и г. Leach од почетокот на постапката пред него. Судот е 
задоволен дека тарифите и часовите кои се наведуваат се разумни и оти 
застапниците на апликантот навистина ги претрпеле тие расходи. Врз ос-
нова на материјалот доставен пред Судот, Судот му доделува на апликан-
тот  9 000 евра во врска со трошоците и расходите, плус секој данок кој 
може да биде платлив на апликантот, а доделениот износ да се уплати на 
банкарска сметка на застапниците во Обединетото Кралство како што е 
посочена од апликантот.

В. Затезна камата

132. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската 
активна каматна стапка на Европската централна банка, на која треба да 
се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1.Го отфрла првичниот приговор на Владата.

2.Одлучи дека има повреда на член 4 од Протокол бр. 7.

3.Одлучи

(а) дека тужената држава треба да му ги плати на апликантот, во рок од 3 
месеци, следните износи, кои треба да се конвертираат во руски рубљи по 
курс кој важи на датумот на исплатата:



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА766

(i) 1 500 евра  (илјада и петстотини евра), плус секој данок кој може да биде 
платлив, во врска со нематеријална штета;

(ii) 9 000  евра (девет илјади евра), плус секој данок кој може да биде платлив 
на апликантот, во врска со трошоци и расходи, кој треба да се уплати на 
банкарска сметка на застапниците во Обединетото Кралство;

(б) дека од истекот на горенаведениот рок од 3 месеци до исплатата, се 
засметува проста камата на споменатите износи, по стапка еднаква на 
најниската активна каматна стапка на Европската централна банка 
за време на периодот во кој се доцни со плаќање на обврските плус 3 
процентни поени.

 Изготвена на англиски и на француски јазик, и изречена на јавна расправа 
во Зградата на Судот, Стразбур, на 10 февруари 2009 година.

      Michael O’Boyle, Jean-Paul Costa,
 заменик-секретар претседател



КОМПИЛАЦИЈА НА ПРЕСУДИ  И ОДЛУКИ 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Напомена: Македонскиот превод на текстот на одлуките на Европскиот 
суд за човекови права е исклучиво информативен и од него не произлегу-
ваат никакви права и/или обврски. Единствено официјалниот текст на 
одлуката на Европскиот суд за човекови права на англиски и/или францу-
ски јазик, објавена од страна на Судот е автентичен и се смета за ори-
гинал. Не е дозволено објавување на овој превод на било каков начин без 
претходна дозвола од страна на Министерството за правда на Република 
Македонија, освен во случај доколку се користи за информирање. 

ГЛ
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2
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1. СУЛЕЈМАНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Апликација бр. 69875/01) 

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР, 24 АПРИЛ 2008 

Во предметот Сулејманов против Република Македонија. 

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел) заседавајќи во Совет со-
ставен од 

Peer Lorenzen, претседател, 
Karel Jungwiert, 
Volodymyr Butkevych, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Мирјана Лазарова Трајковска, судии, 
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 

Расправајќи на затворена седница на 18 Септември 2006 и на 25 Март 2008, 

Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на подолу наведениот датум: 

ПОСТАПКА 

1. Предметот бил инициран со апликација (бр. 69875/01) против поранешна 
Југословенска Република Македонија поднесена до Судот на 11 мај 2001 
година, согласно Член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права 
и основни слободи (во понатамошниот текст „Конвенцијата„), од страна 
на македонски државјанин, г-дин Демир Сулејманов (во понатамошниот 
текст „жалителот„). Тој починал на 6 декември 2001 година. На 18 септем-
ври 2006 година, Судот го одобрил барањето на сестрите на жалителот, 
г-ѓа Демиран Сулиманова и г-ѓа Ремзие Дурмишова, да ја продолжат по-
стапката по жалбата, по неговата смрт. 

2. Жалителот беше застапуван од Европскиот центар за заштита на Ромите 
(во понатамошниот текст „ЕРРЦ), со седиште во Будимпешта и г-дин Ј. 
Маџунаров, адвокат од Штип. Владата на Република Македонија беше за-
стапувана од нејзиниот агент, г-ѓа Р.Лазареска Геровска. 

3.  Жалителот тврдеше особено дека бил малтретиран од страна на 
полицијата, и дека не била спроведена истрага од страна на јавниот обви-
нител. Во тој поглед, тој се повикал на Член 3 и 13 од Конвенцијата. 
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4. На 18 септември 2006 година, Судот ја прогласи жалбата за допуштена по 
однос на членовите 3 и 13, а за недопуштена по однос на член 14. 

5. И жалителот и Владата доставија дополнителни писмени опсервации. 
(Правило 59 § 1). 

ФАКТИ  

 I ОКОЛНОСТИ 

1. Инцидент 

(а) Верзија на жалителот за настаните 

6. На 13 март 1998 година, жалителот и неговиот пријател С.Д., двајцата со 
ромско етничко потекло, биле запрени од двајца полицајци во близина на 
селото Балван заради сомнение дека украле 2 овци. Полицајците, без да 
постават било какво прашање, веднаш започнале да ги тепаат по главите 
и телата со пендреци, што предизвикало крварења од носот и устата на 
жалителот. Потоа тие биле ставени во полициско возило и одвезени во 
селото Таринци, каде кражбата наводно се случила. Еден од полицајците, 
го повикал сопственикот на овците со цел да го соочат со жалителот. По-
лицаецот започнал да го пцуе и да вика: „Сите цигани ќе ме запаметат за 
навек. Ќе ве жртвувам сите.” На жалителот му биле ставени лисици по што 
тој бил тепан од страна на полицајците и сопственикот на овците, кој ко-
ристел гранка од дрво. 

7.  Околу 9 часот вечерта, жалителот и неговиот пријател биле одведени во 
полициска станица, каде биле натерани да лежат на земја пред вратата и 
тепани од страна на пет полицајци. Откако биле внесени во полициската 
станица, биле врзани за клупа во холот и повторно тепани. Бидејќи жали-
телот бил многу жеден, тој побарал вода, но одговорот бил „нема вода за 
цигани!“ Тие останале врзани за клупата цела ноќ; биле ослободени утро-
то. 

8.  По неговото ослободување на 14 Март 1998 година, жалителот истиот ден 
отишол во Ургентниот центар на Штипската болница („Болница“), каде 
му бил ставен гипс на неговото лева рака која била скршена. Бидејќи тој 
немал пари да плати за медицинската интервенција, тој ја искористил 
здравствената книшка на негов роднина и заради тоа името на роднина-
та, а не неговото име се јавува во болничката евиденција. Во болничката 
евиденција, повредите се опишани како “фрактура“. 

(б) Верзија на Владата за настаните 

9. На 9 март 1998 година, во 9 часот навечер, жалителот заедно со неговите 
пријатели С.Д. и Д.Р. изнајмиле такси возило во Штип од каде заминале во 
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село Таринци со намера да украдат два овна од лицето К.П. Притоа на так-
систот му соопштиле дека одат во селото Таринци од каде што требале да 
земат две овци од еден нивни роднина и истите да ги продадат во Виница. 

10. Кога пристигнале во селото жалителот и неговите пријатели провалиле 
во подрумскиот дел на куќата на К.П. и од таму украле два овна, ги ставиле 
во такси возилото и се упатиле кон Виница. Во Виница, отишле во ромско-
то маало и се обиделе да ги продадат двата овни за 8.000 денари. Ним им 
била понудена цена од 6.000 денари, која тие не ја прифатиле заради што 
ги ставиле овните повторно во таксито и се упатиле кон Штип. 

11. Некаде околу 23:00 часот во рутинска контрола полицијата во близина на 
селото Долни Балван го сопрела такси возилото. Ним им се јавил сомнеж 
заради контрадикторни изјави на патниците околу овните. Заради тоа 
тие се обратиле до МВР-Штип, со барање на информации дали е пријавена 
кражба. 

12. Околу, 22:50 часот оштетениот К.П. веќе поднел пријава за извршената 
кражба на неговите два овна. Пристигнало полициско комби и на такси 
возачот му било кажано да го следи полициското комбе до селото Тарин-
ци. На жалителот и неговите пријатели им било кажано да му ги вратат 
овновите на оштетениот. К.П. пристапил и започнал да го пцуе и неколку 
пати го удрил со стап жалителот по горниот дел од телото, тврдејќи дека 
жалителот и порано му вршел кражби на стока и на друг имот. Полицијата 
му наредила на К.П. да се тргне на страна и го спречила во понатамошните 
удари врз жалителот. 

13. Во 23:45 часот, полицијата ги ставила жалителот и неговите пријатели во 
полициското комбе и ги однела во Штип. Жалителот, неговите пријатели 
и такси возачот биле распрашани. Притоа жалителот се пожалил на болка 
во раката и објаснил дека К.П. го нападнал со стап. Нападот наводно бил 
потврден и од страна на такси возачот. 

14. Во 2 наутро на 12 Март 1998 година апликантот и другите биле ослободе-
ни. Истиот ден К.П. поднел кривична пријава до полицијата. 

2. Документација по однос на инцидентот и кривичната постапка против 
жалителот 

(a) Полициски податоци за 12 март 1998 година по однос на инцидентот 

15. Такси возачот потврдил дека на 11 март 1998 година три лица од ромска 
припадност, меѓу кои и жалителот, натовариле три овна во неговото воз-
ило во селото Таринци и дека тој ги одвел во Виница. Откако биле запрени 
од страна на полицијата, нему му било кажано да го следи полициското 
возило до селото Таринци, каде овните му биле вратени на К.П. Не споме-
нал дека К.П. го удрил жалителот. 
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16. Жалителот, Д.Р. и С.Д. ги опишале околностите кои се однесувале на краж-
бата на овните која се случила на 11 Март 1998 година. Никој од нив не 
споменал дека жалителот бил удрен од страна на К.П. 

(б) Кривични постапки против жалителот по однос на инцидентот 

17. На 8 април 1998 година, полицијата поднела кривична пријава за тешка 
кражба до Јавното обвинителство против жалителот и неговите двајца 
пријатели. Било забележано дека инцидентот се случил на 11 март 1998 
година. Не е забележано дека жалителот претрпел некакви повреди. 

18. На 20 јануари 1999 година, Основниот суд Штип (со пресуда К.бр.237/98) 
ги огласил за виновни апликантот и неговите соучесници, за шест 
обвиненија за кражба, меѓу кои и за предметната кражба. Согласно пресу-
дата, делото било сторено на 11 март 1998 година. Жалителот бил осуден 
на казна затвор во траење од една година и еден месец. На 30 Март 1999 

година, Апелациониот суд Штип ја потврдил одлуката на Основниот суд и из-
речената казна. 

3. Парнични постапки 

19. На или околу 21 октомври 1998 година, г-дин Маџунаров, како застапник 
на жалителот, повел парнична постапка пред Основниот суд Штип против 
тужената држава и МВР заради надомест на нематеријална штета прет-
рпена како резултат на полициската бруталност врз него. 

20. На 5 март 2001 година, Основниот суд Штип го одбил барањето на жа-
лителот како неосновано. Тој сметал дека немало доволно докази за 
утврдување на фактот дека жалителот бил повреден од страна на 
полицијците кои биле на должност. Тој ги прифатил сведочењата даде-
ни од двајцата полицајци, кои рекле дека жалителот бил удрен со стап 
од страна на К.П., сопственикот на овните. Судот нашол дека жалите-
лот не бил тепан од страна на полицајците и дека врз него, во текот на 
задржувањето во полициската станица, не била применета сила. Судот го 
утврдил 13 март 1998 година како датум на случување на инцидентот. Тој 
меѓу другото утрдил дека: 

“... Кога К.П. [сопственикот на овните] го видел лицето кое му ги украло ов-
ните, започнал да го удира [жалителот] со стап, бидејќи тој и претходно 
му украл овци. Службените лица кои биле на должност интервенирале 
заради заштита на тужителот (жалителот) од К.П. без да го удрат... Во те-
кот на задржувањето, тие ( жалителот и неговите пријатели) не давале 
отпор и полицијата не употребила никаква сила. ... Судот утрди дека тужи-
телот бил тепан од страна на К.П. при враќањето на овните ...овие сведоци 
(полицајците кои биле на должност на 13 март 1998 година во полициска-
та станица кога биле приведен жалителот) изјавиле дека го распрашале и 
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дека не употребиле сила бидејќи тој не давал никаков отпор . . . . .во текот 
на распитот тој не се пожалил дека е повреден или дека има болки. Тој 
само се пожалил дека бил однесен кај К.П. кој го удрил. Тие (полицајците 
кои биле на должност критичниот датум) изјавиле дека не забележале 
било какви повреди на телото [на жалителот]” 

21. Жалителот побарал од судот да биде сослушан С.Д. како очевидец на ин-
цидентот, неговиот роднина кој му ја позајмил здравствената книшка и 
докторот кој го прегледал. Судот не го сослушал С.Д., ниту роднината на 
жалителот, бидејќи тие биле во затвор во Идризово и заради тоа се смета-
ле за “недостапни“ за судот. Тој заклучил дека нивниот распит би бил изли-
шен, бидејќи другите докази не покажале дека жалителот претрпел било 
какви повреди во текот на полициската истрага. Тој прифатил за можно 
дека жалителот посетил лекар со здравствена книшка на друго лице, но 
дека тоа немало никаква врска со повреди сторени од полицајците. 

22. На 17 септември 2001 година, Апелациониот суд Штип ја одбил жалбата 
на жалителот, и ја потврдил одлуката на понискиот суд. Судот нашол дека 
понискиот суд основано утрдил дека К.П., сопственикот на овните, ги пре-
дизвикал повредите на жалителот удирајќи го со стап. Полицајците ин-
тервенирале заради заштита на жалителот од натамошни напади. Тој го 
поддржал ставот на понискиот суд дека жалителот, не бил тепан во поли-
циската станица за време на задржувањето. Тој утврдил дека понискиот 
суд дури и да ги сослушал сведоците предложени од страна на жалителот, 
тоа не би ја довело во прашање утврдената фактичката состојба, бидејќи 
тој утврдил дека полицајците кои го привеле не употребиле никаква сила 
и не му нанеле било какви повреди. 

23. На или околу 29 октомбври 2001 година, жалителот побарал јавниот об-
винител да поднесе барање за заштита на законитоста пред Врховниот 
суд. Осврнувајќи се на исходот од парничната постапка, тој не му го предо-
чил на обвинителството идентитетот на односните полицајци. 

24. На 13 декември 2001 година, јавното обвинителство го известило жали-
телот дека нема основ за поднесување на правното средство до Врховниот 
суд. 

4. Кривична истрага 

25. На 3 ноември 1998 година, г-дин Маџунаров, како застапник на жалите-
лот, поднел кривична пријава до ОЈО Штип против непознат сторител-по-
лицаец. Во пријавата жалителот се осврнал на инцидентот кој наводно 
се случил на 13 март 1998 година. Како доказ жалителот ја предложил 
својата изјава, на неговиот пријател С.Д., и на докторот кој го прегледал и 
кој му ставил гипс на раката и предложил да се изврши увид во болнички-
те уписници. Тој меѓу другото навел: 
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 “... околу 8 наутро полицаец кого не го знам ме удри со пендрекот, кршејќи 
ми ја левата рака. Полицаецот ме однесе во Штипскиот медицински цен-
тар каде ми беше ставен гипс на раката кој го носев два месеца ... “ 

26. На 28 мај 1999 година, застапникот на жалителот, со допис до јавното об-
винителство укажал дека поднел кривична пријава пред 7 месеци и дека 
оттогаш нема примено никакви сознанија за било какви чекори превзе-
мени за утврдување на идентитетот на сторителите и иницирање на фор-
мална истрага. 

27. Бидејќи повторно не примил било каков одговор, на 25 октомври 1999 го-
дина застапникот на жалителот испратил друг допис до јавното обвини-
телство, барајќи да му бидат дадени информации за било какви дејствија 
превземени по однос на пријавата на жалителот и за идентитетот на 
сторителот(ите). 

28. Во допис адресиран до жалителот на 11 ноември 1999 година, јавниот 
обвинител одговорил дека обвинителството по однос на кривичната 
пријава поднело официјално барање до МВР за дополнителни информа-
ции. Меѓутоа, обвинителството оттогаш не добило информации од Мини-
стерството. 

29. На 13 февруари 2006 година, јавниот обвинител издал ”писмена 
констатација“ по однос на кривичната пријава на жалителот. Таа била за-
снована на изјавата на такси возачот дадена на 10 февруари 2006 година 
и кривичниот предмет против апликантот. Како што таму било конста-
тирано, такси возачот сведочел дека К.П. го удрил жалителот со стап и 
дека инволвираните полицајци не примениле никаква физичка сила при 
неговото приведување. Заради тоа немало основ за јавно обвинителска 
интервенција. Таа одлука била доставена до застапникот на жалителот 
на 10 октомври 2006 година, откако Судот ја донесе одлуката за допуште-
ност на жалбата во конкретниот случај. 

II. РЕЛЕВАНТНА ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА 

30. Релевантните законски одредби за конкретниот случај се опишани 
во предметот ЈАШАР (види Јашар против Република Македонија, бр. 
69908/01, §§ 31-40, 15 февруари 2007). 

ПРАВО

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

31. Жалителот се жали согласно член 3 од Конвенцијата дека тој бил пред-
мет на полициска бруталност, што кај него предизвикала психичко и мен-
тално страдање поради тортура, нечовечки и/или деградирачки третман. 
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Понатаму, тој навел дека бил жртва на процедурална повреда на погоре 
споменатиот член, поради тоа што Јавното обвинителство не успеало да 
спроведе ефективна или било каква официјална истрага способна да го 
открие идентитетот и да ги казни одговорните полицајци. Член 3 гласи: 

„Никој нема да биде предмет на тортура или на нечовечки и деградирачки 
третман или казна.„ 

1. Произнесувања на страните 

1. Владата 

32. Владата тврдеше дека наводите на жалителот се неверодостојни и не-
основани. Исказите дадени во полицијата и официјалниот записник се 
контрадикторни во споредба со верзијата на жалителот за настаните, 
вклучувајќи го и времето кога се случил инцидентот. Неговите тврдења 
не биле поддржани од страна на судовите. Тие спореа дека тој имал со-
одветна медицинска белешка за наводните повреди, туку дека имал само 
извод од болничкиот уписник кој е направен три дена по датумот на спор-
ниот настан. Дотолку повеќе што внесот бил направен на име на друго 
лице. Неговите тврдења за целовечерното тепање во секој случај би резул-
тирале со посериозни повреди од наводно скршената рака, која не може да 
се третира за сериозна повреда. Тие исто така укажаа дека тој не можел да 
се смета за чесен граѓанин прогонуван од полицијата, како што тој тврдел, 
туку дека станува збор за престапник со обемно криминално досие. Во 
врска со истрагата по однос на неговите тврдења, тие истакнаа дека тој 
самиот ги направил неефикасни, поради тоа што пријавата ја поднел осум 
месеци по настанот. Доколку на време ги искористил можните средства 
кои му биле на располагање, имало можности за ефикасна истрага која мо-
жела да вроди со плод. Истрагата сè уште траела, поради тоа што јавниот 
обвинител не донел одлука за отфрлање на кривичната пријава. 

33. Во нивните дополнителни опсервации, Владата тврдеше дека и покрај 
изводот од болничкиот уписник, немало никаква друга документација по 
однос на наводните повреди на жалителот. Тие понатму тврдеа дека нив-
ните напори да се сослуша докторот кој го прегледал жалителот, биле неу-
спешни бидејќи тој ја напуштил болницата во 2002 година. Осврнувајќи се 
на „писмената констатација“ на јавното обвинителство од февруари 2006 
година, тие заклучиле дека не можело да се поведе кривична постапка за 
повредите нанесени врз жалителот против К.П., бидејќи тој починал во 
јуни 2000 година. 

2. Апликантот 

34. Жалителот укажал дека тој бил предмет на полициска бруталност, што кај 
него предизвикало бројни телесни и ментални страдања, како резултат на 
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тортурата или нечовечкиот и деградирачкиот третман или казна. Бидејќи 
тој преживеал физичко злоставување додека бил во полициската стани-
ца, обврска било на Владата да докаже дека нејзините службени лица не 
биле одговорни за настанатите повреди. Тие тоа не го сториле и пропуш-
тиле да направат било што да му обезбедат надомест на жалителот. Тие 
не го сослушале С.Д. кој бил единствениот непристрасен очевидец на ин-
цидентот, роднината кој му ја позајмил здравствената легитимација или 
докторот кој го прегледал. Неговите наводи за нехумано однесување биле 
конзистентни цело време, а наводите на полицијата дека повредите биле 
сторени од страна на сопственикот на стоката биле недокажани. Жалите-
лот цело време тврдел дека претрпел сериозни телесни повреди, а него-
вата скршена рака била најсериозната од нив. Судовите разгледувајќи ги 
наводите на жалителот, едноставно ги занемарил доказите предложени 
од него и се потпреле исклучиво на полициските докази и извештаи, кои 
биле исклучително кратки, неконзистентни и контрадикторни еден на 
друг. 

35. Жалителот исто така се осврнал на извештајот на КПТ (Комитетот за 
превенција на тортура CPT/Inf (2003)3), кој укажува дека физичкото 
злоставување на лицата задржани во полициска станица е сериозен про-
блем и предизвикува сомнеж дека судиите и обвинителите спроведува-
ат ефикасна истрага кога злоставувањето ќе биде им биде предочено. 
Тоа укажува на длабоко втемелена и нашироко применувана пракса на 
злоставување при полициско задржување и недопирливост на службени-
те лица кои ги спроведуваат таквите дејствија. Обврска на Владата била 
да покаже дека со преземеното одговориле соодветно на сериозноста на 
конкретниот проблем. Во конкретниот случај било јасно дека не сториле 
ништо. 

36. Во своите дополнителни опсервации, тој исто така се осврна на извештајот 
на КПТ (Комитетот за превенција на тортура CPT/Inf (2004)29) и (CPT/Ing 
(2006)36), каде се укажува на слични проблеми кои се однесува слични 
проблеми кои се однесуваат на тврдења за полициска бруталност. Тој по-
натаму се потпре на извештаи на други меѓународни организации и тела 
кои се однесуваат на Ромите во Република Македонија и недостатокот на 
ефикасна истрага за злоставување. 

37. Тој остана на тврдењето дека точниот датум на инцидентот е ирелеван-
тен за случајот, бидејќи Владата не го спореше фактот дека тој бил зад-
ржан во полициската станица ниту пак ги оспорија фактите утврдени од 
граѓанскиот суд по однос на датумот на инцидентот.Тој понатаму изрази 
сомнеж за кредибилитетот на сведочењето на такси возачот од 10 февру-
ари 2006 година, дека жалителот бил удрен од страна на К.П. бидејќи тоа 
било контрадикторно со неговата претходна изјава, дадена во полициски-
от службен извештај по инцидентот. Тој ги оспори ставовите на Владата 
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дека жалителот бил повреден од страна на К.П., тврдејќи дека товарот 
на докажување му бил префрлен нему, бидејќи полицијата пропуштила 
лекарски да го прегледа пред да биде задржан во полициската станица. 
Во тој поглед, тој се осврна на судската пракса според која „кога поединец 
е задржан во полиција во добра здравствена состојба, но се констатира 
дека по ослободувањето е повреден, Владата мора да обезбеди разумно 
објаснување за така предизвиканите повреди.” 

38. Тој исто така тврдеше дека неговите наводи за злоставување од страна 
на полицијата биле отворени за дискусија и како резултат на тоа обви-
нителските власти требале да споведат навремена, независна и ефикас-
на кривична истрага врз основа на фактите од предметот. Наместо тоа, 
тие практично не сториле ништо, а „писмената констатација“ на јавниот 
обвинител од 13 февруари 2006 година, била донесена осум години по 
поднесувањето на кривичната пријава. Не било очигледно кои истражни 
дејствија ù преходеле на таквата „одлука“, настрана од сведочењето на 
такси возачот и другите полициски податоци, докази кои би требале да 
бидат достапни веднаш по настанувањето на инцидентот. Не бил напра-
вен никаков обид, било да се сослуша С.Д., роднината кој му ја позајмил 
на жалителот здравствената легитимација, ниту пак докторот кој го пре-
гледал. 

2. Оцена на Судот 

1. Во врска со наводното малтретирање 

(i) Генерални принципи 

39. Генералните принципи кои произлегуваат од судската пракса, релевант-
ни за конкретниот предмет, се утврдени со пресудата за ЈАШАР (види Jasar 
пресуда, цитирана понапред, §§ 46-49). Понатаму, иако судот не е врзан 
со фактичката состојба утврдена од страна на домашните судови, во нор-
мални услови тоа подразбира дека убедливите елементи водат кон тоа 
да се дистанцира од фактите утврдени од тие судови (види Mатко против 
Словенија, бр. 43393/98, § 100, 2 ноември 2006). 

(ii) Примена на тие принципи во конкретниот предмет 

40. Навраќајќи се на конкретниот предмет, Судот на почетокот забележува 
дека жалителот и Владата обезбедија спротивни становишта за настани-
те. 

41. Како прво, странките не се согласија околу датата на настанот-инциден-
тот. Владата тврдеше дека клучните настани кои се обжалени настанале 
на 11 март 1998 година. Таа верзија коинцидира со официјалните поли-
циски податоци за настанот и правосилната судска одлука по однос на 
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кривичната постапка со која што жалителот е прогласен за виновен (види 
точки 15-17 понапред). Од друга страна, верзијата на жалителот, дека на-
санот се случил на 13 март 1998 година, беше во склад со судската одлука 
донесена во парничната постапка со која е одбиено неговото барање за на-
домест на штета која тој ја барал (види точка 20 понапред). Судот забеле-
жува дека датумот внесен во болничкиот уписник (14 март 1998) не може 
да помогне бидејќи не може со сигурност да се утврди времето изминато 
помеѓу инцидентот и внесот во уписникот. 

42. Како второ, странките прикажаа две сосем спротивни гледишта за тоа 
како е настаната повредата. Владата тврдеше дека полицајците кои биле 
на должност и оние кои го распрашувале во полициската станица, не при-
мениле никаква физичка присила и заради тоа нему не биле нанесени 
никакви повреди.Тие понатаму тврдеа дека повредите, доколку воопшто 
ги имало, биле предизвикани од К.П. којшто го удрил жалителот со стап. 
Оваа верзија е потврдена во парничната постапка, а делумно и со изјавите 
на жалителот (види точка 6 понапред) дека тој претрпел удари од К.П. 
кога ги враќал овните. Апликантот пак од своја страна спореше дека по-
вредите биле предизивикани од полицијата на местото на настанот и за 
време на задржувањето во полициската станица. Тој тоа го спорел во кри-
вичната пријава пред јавното обвинителство како и жалбата пред Судот. 
Понатаму друга неконзистентност има во наводите на странките за при-
сутните во инцидентите, при што жалителот тврдеше дека со него бил 
еден негов пријател во моментот на запирањето од полицијата, а Владата 
упатуваше на двајца пријатели на жалителот (точки 6 и 9 понапред). 

43. Судот понатаму забележува дека жалителот самиот продуцирал неколку 
контрадикторни изјави по однос на неговото одење во болницата. Така во 
кривичната пријава до јавниот обвинител, тој тврдел дека полицијата го 
одвела во болница. Во неговата апликација до Судот, жалителот изјавува 
дека тој отишол во болница, очигледно самиот, бидејќи имал големи бол-
ки во раката (види точки 8 и 25 понапред). 

44. На крај, не постои потврда за веродостојноста на медицинската белешка. 
Владата спореше дека изводот од медицинскиот уписник претставува до-
каз за потврда на наводната повреда на жалителот, додека жалителот кој 
се потпира на него тврди дека разликата во имињата се појавила заради 
немањето на парични средства да плати за лекарската помош и дека тој 
ја позајмил здравствената легитимација од неговиот роднина. Судот за-
бележа дека нема медицинска белешка и дека единствениот поднесен до-
кумент - копијата од болничкиот уписник од 14 март 1998 година - не е на 
име на апликантот и дава многу малку детали. 

45. Заради контрадикторноста спомената погоре, Судот смета дека не се прет-
ставени јаки докази за цел на постапката пред него, кои што би можеле да 



779КОМПИЛАЦИЈА НА ПРЕСУДИ  И ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ги доведат во прашање фактите утврдени од страна на домашните власти, 
а во поддршка на наводите на жалителот. Заради тоа тој не беше во мож-
ност да утврди чија верзија на настаните има поголем кредибилитет. 

46. Како заклучок, бидејќи доказите пред него не му овозможуваат на Судот 
да најде, наспроти сите разумни сомневања, дека жалителот бил предмет 
на нечовечко однесување додека бил приведен или задржан во полици-
ската станица, Судот смета дека дека нема доволно докази да се заклучи 
дека имало повреда на член 3 од Конвенцијата по однос на наводното не-
човечко однесување. 

2. Во врска со наводниот недостаток на ефикасна истрага 

(а) Генерални принципи 

47. Судот повторува дека, кога поединец дава веродостојна изјава дека прет-
рпел третман спротивен на член 3 од страна на полицијата или други 
слични државни службеници, таа одредба, гледана во врска со генерал-
ната обврска на државата под член 1 од Конвенцијата „на сите лица под 
нивна надлежност да ги обезбеди правата и слободите утврдени во ... 
Конвенцијата“, подразбира дека ефективна официјална истрага треба да 
има. Во врска со истрагата под член 2, таква истрага треба да е во состојба 
да доведе до идентификација и казнување на одговорните лица. Инаку, 
генералната законска забрана за тортура и нечовечко и деградирачко 
однесување и казна, покрај нејзината основна важност, во пракса би била 
неефикасна и би било можно во одредени случаи државните службеници 
да го злоупотребат тоа право, без никаков ризик да бидат казнeти. 

48. Истрагата треба да биде експедитивна. Во случаите под член 2 и 3 од 
Конвенцијата, каде ефективноста на официјалната истрага е предмет на 
разгледување, Судот често пати цени дали надлежните органи постапу-
вале соодветно на жалбите во тој релевантен период (види Jasar, наведен 
понапред, §§ 55-57, и референците наведени кон нив ). 

(б) Примена на овие принципи во конкретниот предмет 

49. Судот го забележа фактот дека жалителот поднел кривична пријава до 
јавниот обвинител и дека поднел тужба за надомест на штета по повеќе 
од седум месеци од критичниот настан (види точки 19 и 25 погоре). Жали-
телот не дал никакво објаснување за таквото одлагање. Понатаму, Судот 
прифаќа дека кога се случил инцидентот, во март 1998 година, идентите-
тот на полицајците не му бил познат на апликантот. Меѓутоа, не може да 
се најде логично објаснување за пропустот на жалителот да го информира 
јавниот обвинител за идентитетот на односните полицајци, откако бил 
утврден во граѓанската постапка. 
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50. Како и да е, и покрај овој пропуст, Судот смета дека, земени заедно, кри-
вичната пријава на жалителот, и парничната постапка за оштета, дека 
тој преживеал телесни повреди во рацете на полицијата, до степен за 
кој постојат основани препоставки дека можеле да бидат предизвикани 
од полицијата, што како неопходност наметнува истрага од властите во 
склад со барањата на член 3 од Конвенцијата. Во поткрепа на неговите 
тврдења дека бил злоставуван од полицијата, жалителот го понудил свое-
то сведочење, на неговиот пријател С.Д. и тоа на докторот кој го прегледал 
и му го ставил гипсот на раката, и предложил увид во болничкиот упис-
ник (види точка 25 понапред). Тој доказ како што бил предложен, наложу-
вал неговите наводи за полициската бруталност да бидат разгледани, во 
тоа време, како веројатни. 

51. Јавниот обвинител имал обврска да истражи дали повредата била сто-
рена. Меѓутоа, тој не превземал никакви истражни мерки по приемот на 
кривичната пријава, освен барањето за дополнителни информации од 
МВР (види точка 28 понапред). „Писмената констатација“ на јавниот обви-
нител за настанот не може да го измени заклучокот на Судот дека истра-
гата не ги задоволила барањата на член 3 од Конвенцијата заради следни-
те причини. Како прво, таа е издадена скоро 8 години по поднесувањето 
на кривичната пријава и откако предметот е доставен до Владата. Како 
второ, таа е издадена врз основа на кривичното предметно досие против 
жалителот и изјавата на такси возачот дадена во февруари 2006 година. 
Судот смета дека доказот бил достапен по инцидентот и дека Владата не 
презентирала убедливо образложение зошто доказот не бил изведен во 
некоја порана фаза. Како трето, таа “одлука“, како што беше случај со фак-
тите утврдени во парничната постапка, беше донесена воглавно врз осно-
ва на доказите презентирани од страна на полицијата - не бил направен 
сериозен обид да се обезбедат доказите предложени од страна на жали-
телот: да се сослуша С.Д. како очевидец на настанот, роднината кој му ја 
позајмил здравствената легитимација или пак докторот кој го прегледал. 
На крај, на јавниот обвинител му требале 8 месеци да ја достави одлуката 
до жалителот. 

52. Наспроти ваквата позадина, Судот заклучува дека немало целосна ниту 
ефективна истрага за тврдењата на жалителот дека тој ги претрпел на-
водните повреди во рацете на полицијата. Заради тоа, Судот утврди дека 
има повреда на членот 3 на Конвенцијата во тој поглед. 

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

    53. Жалителот понатаму се жалел дека тој немал на располагање ефика-
сен правен лек наспроти пропустот на домашните органи ефикасно да ги 
истражат неговите тврдења за малтретирање, спротивно на член 13 од 
Конвнецијата, а во врска со член 3. Член 13 гласи: 
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 „Секој чии права или слободи определени во Конвенцијата се повредени 
ќе има ефективен лек пред домашните орган, без оглед на тоа што повре-
дата била сторена од лица кои вршеле службена должност.„ 

54. Жалителот тврдеше дека тужената држава не обезбедила ефективно 
правно срество по однос на неговото спорно барање дека бил предмет на 
дејствија на полициска бруталност. Тој понатаму спореше дека македон-
ската легислатива не обезбедува временски рокови во кои јавното обви-
нителство треба да разгледа кривична пријава. Тој изјави дека „дописот“ 
на обвинителот од 10 октомври 2006 година не претставува формална од-
лука кој што би му овозможила да го преземе гонењето како субсидијарен 
тужител. Заради тоа бил спречен да има пристап до судска постапка со 
цел да бара надомест за повредата на неговите права согласно член 3 од 
Конвенцијата. 

55. Земајќи ги предвид основите врз основа на кои утврди повреда на про-
цедуралниот аспект од член 3, Судот смета дека не треба да се покрене 
посебно прашање под член 13 од Конвенцијата (види Јашар против Репу-
блика Македонија бр. 69908/01, § 62, 15 февруари 2007). 

III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

56. Член 41 од Конвенцијата определува: 

 „Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на про-
токолите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна 
страна овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш доколку е 
тоа неопходно, Судот ќе му додели правична оштета на оштетениот.„ 

А. Штета 

57. Жалителот побара 20.000 евра во врска со надомест за нематеријалната 
штета за болката, физичките повреди, фрустрацијата, маката и 
беспомошностa кои ги претрпел како резултат на малтретирањето од 
страна на полицајците, додека бил во многу ранлива позиција, т.е. на 
милост на полицајците. Тој исто така, упатува на пропустите во после-
дователната истрага спроведена од страна на домашните органи. Жали-
телот понатаму упатува на неговото ромско потекло, истакнувајќи дека 
неговиот предмет не е единствен во поранешна Југословенска Републи-
ка Македонија. На крај, тие побараа Судот да ја земе предвид наводната 
системска природа на повредата во предвид при вршењето на проценка-
та на нематеријалната штета и дека доделувањето на повисок износ ќе 
влијае на тужената Влада во иднина да заземе поцврст став против поли-
циската тортура насочена кон ромската заедница. 

58. Владата го оспори барањето на жалителот како неосновано. Тие укажаа 
на наодите на обвинителските власти дека жалителот не бил предмет на 
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нечовечки третман од страна на полцијата и изјавија дека не треба да се 
досуди оштета во отсуство на цврсти докази за било какво малтретирање. 
Иако подоцнежната истрага била во застој долго време, одлуката на 
јавниот обвинител од 13.02.2006 година ја завршила кривичната постап-
ка пред домашните органи. Во контекст на последното, Владата го повика 
Судот да смета дека евентуалната пресуда со констатирана повреда прет-
ставува доволен надомест за било каква штета во конкретниот предмет. 
Тие исто така изјавија дека не треба да им се додели никаков паричен на-
домест на сестрите на починатиот жалител, бидејќи наводните повреди 
и маки во врска со нив, се исклучиво од лична природа. За нив смислата 
на правдата нема да се постигне со доделување на паричен износ за на-
домест за претрпена болка која самиот жалител можел да ја претрпи како 
резултат на повредата на неговите права согласно Конвенцијата. 

59. Судот утврдува дека домашните органи на тужената држава го повредиле 
член 3 поради нивниот пропуст да ги истражат наводите на жалителот за 
полициската бруталност. Тие не донеле никаков заклучок за суштината 
на кривичната пријава. Правејќи проценка на рамноправна основа, Судот 
му доделува на жалителот сума од 3.000,- евра, плус било какви такси кои 
би можеле да се наплатат. Во контекст на последново, треба да се забеле-
жи дека износот се доделува во корист на жалителот, но дека исплатата 
ќе се изврши на неговите сестри на кои им се одобри, со одлуката за до-
пуштеност на Судот од 18.09.2006 година по овој предмет, да ја продолжат 
апликацијата која жалителот самиот ја иницираше. 

Б. Трошоци и надоместоци 

60. Жалителот бараше 3,145 евра за трошоци и надоместоци барани од 
ЕЦПР во постапувањето пред Судот. Ова ги вклучува и надоместоци-
те за адвокатот ангажиран 38,5 часа на предметот за правната работа 
и аминистрирањето. Прегледот на надоместоците за активностите на 
ЕЦПР е издаден за периодот од 2.11.2006 до 20.11.2006 година. Обезбеде-
ни се фактури за патните трошоци за едно лице до Штип и за нејзиното 
сместување помеѓу 3 до 6 ноември 2006 година, и за испраќање и превод 
на „одлуката“ на јавниот обвинител. Нема барање ниту пак беа обезбеде-
ни документи по однос на трошоци и надоместоци за г-дин Маџунаров 
кои тој можел да ги има во домашните постапки. 

61. ЕЦПР бараше надоместоците да им бидат исплатени директно ним, 
бидејќи жалителот не им авансирал никакви финансиски трошоци за вре-
ме на постапката. Не обезбедија детали за својата банкарска сметка. 

62. Владата изјави дека износот баран од ЕЦПР е превисок и не е соодветно 
поткрепен со детали или пропратни документи. 
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63. Во согласност со востановената судска пракса, жалителот има право на на-
домест за неговите трошоци доколку било докажано дека истите фактич-
ки се направени, неопходно сторени и биле разумни (види Eдишнз Плон 
против Франција, бр.58148/00, § 64, ЕСЧП 2004-IV). Во конкретниот пред-
мет, забележувајќи дека жалителите беа успешни само во дел од својата 
жалба, Судот им доделува износ од 1.000 евра за покривање на трошоците 
и надоместоците. Овој износ треба да биде платен на банкарска сметка 
на ЕЦПР не вклучувајќи било какви такси кои можат да бидат наплатени. 
Бидејќи немаше барање по однос на трошоци и надоместоци направени 
во домашнитие постапки, Судот не досудува никаков надомест во овој дел. 

В. За камата 

64.Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се исплати спо-
ред најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската цен-
трална банка, на која треба да се додадат 3%. 

ПОРАДИ ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 

1. Утврди дека не постои повреда на член 3 од Конвенцијата во врска со наво-
дното малтретирање; 

2. Утврди дека постои повреда на член 3 од Конвенцијата во врска со пропу-
стот на надлежните органи да спроведат ефективна истрага во врска со 
тврдењата на жалителот дека бил малтретиран од полицијата; 

3. Утврди дека не е потребно да се разгледува жалбата на жалителот за недо-
статокот на ефикасен правен лек од член 13 од Конвенцијата. 

z. Утврди 

(а) дека одговорната држава треба и им ги исплати на г-ѓа Демиран Сулима-
нова и г-ѓа Ремзие Дурмишева, во име на жалителот, во рок од 3 месеци 
од конечноста на пресудата, во согласност со член 44 § 2 од Конвенцијата, 
следните износи во национална валута на одговорната држава по курс на 
денарот на денот на исплатата, 

(i) 3.000 евра (три илјади евра) по однос на нематеријална штета; 

(ii) 1.000 евра (ијлада евра) за трошоци и надоместоци, во корист на банкар-
ска сметка на ЕЦПР, застапниците на жалителот; 

(iii) било какви такси кои може да се наплатат на горенаведените суми; 

(б) по истек на рокот од 3 месеци спомнат погоре до исплатата ќе се засмету-
ва обична камата на споменатиот износ, по стапка еднаква на најниската 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот 
до плаќањето плус 3 процентни поени. 
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5. Го отфрла остатокот од барањето на жалителот за правичен надомест. 

 Изготвена на англиски, и објавена на 24 април 2008 година, согласно член 
77 §§ 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот. 

       Секретар                Претседател
Claudia Westerdiek             Peer Lorenzen
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2. ПАРИЗОВ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(апликација бр. 14258/03) 

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР , 07 ФЕВРУАРИ 2008 

Во случајот Паризов против Република Македонија, 

Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи како судски 
совет во состав: 

Peer Lorenzen, претседател, 

Karel Jungwiert, 

Volodymyr Butkevych, 

Маргарита Цаца - Николовска, 

Renate Jaeger, 

Mark Villiger, судии, 

и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 

Расправајќи на затворена седница на 15 јануари 2008 година, 

На истиот датум ја донесе следнава пресуда: 

ПОСТАПКА 

1.Постапката е иницирана со апликација (бр. 14258/03) против Република 
Македонија поднесена до Судот согласно член 34 од Конвенцијата за за-
штита на човековите слободи и права („Конвенцијата„) од страна на ма-
кедонскиот државјанин г-дин Стерија Паризов („жалителот„), на 11 април 
2003 година. 

2. Жалителот беше застапуван од страна на г-дин Н. Зенделов, адвокат кој ра-
боти во Штип. Македонската Влада („Владата„) беше застапувана од стра-
на на нејзиниот Агент, г-ѓа Радица Лазареска - Геровска. 

3. На 7 мај 2007 година, Судот одлучи да ја проследи жалбата до Владата. Со-
гласно член 29 став 3 од Конвенцијата, Судот реши истовремено да одлу-
чува по допуштеноста и основаноста на жалбата. 
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ФАКТИ 

ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 

A. Oколности на случајот

4. Жалителот е роден во 1936 година и живее во Штип. 

5. На 17 ноември 1986 година жалителот и три други лица иницирале парнична 
постапка пред Општинскиот суд Штип за поништување на договор за 
доживотна издршка, склучен на 7 декември 1979 помеѓу починатиот 
татко на жалителот и неговата помајка (“тужен“) . Тие останале при тоа 
дека починатиот татко на жалителот бил во добра состојба како и дека 
имал доволно финансиски средства да се грижи самиот за себе, како и 
дека, соодветно, не постоела потреба за договор според кој, тужениот би 
добил 400 златни лири, бесценета стара икона и земјиште. 

6. На 25 јуни 1987 Општинскиот суд Штип делумно го уважил барањето на 
жалителот и го поништил договорот. Тој одлучил, inter alia, дека икона-
та треба да биде дел од наследството на починатиот татко, но ја отфрлил 
жалбата во врска со златните лири. Одлуката му била доставена на жали-
телот на 3 март 1988. 

7. На 14 март 1988 двете страни вложиле жалби. 

8. На 29 септември 1989 тогашниот Окружен суд Штип ги отфрлил жалбите и 
ја потврдил одлуката на понискиот суд. 

9. На 25 септември 1990 Врховниот суд ја уважил жалбата по ревизија на жа-
лителот, поднесена на 19 декември 1989. Судот го вратил предметот на 
повторно одлучување со оглед на тоа дека првостепениот суд не дал до-
волно причини за својата одлука. 

10. Постапката продолжила на 19 јуни 1991. Од четири расправи пред прво-
степениот суд, ниедна не била одложена на барање на жалителот. 

11. На 14 октовмри 1992 Општинскиот суд Штип ја донел истата одлука како 
на 25 јуни 1987 во која утврдил дека таткото на жалителот бил помеѓу 
најбогатите луѓе во селото; дека бил во добра кондиција и дека, преку 
склучувањето на овој договор, тужениот се стекнал со значителна имотна 
корист, која не била во согласност со тогашното општествено уредување. 
Судот го одбил барањето на жалителот во врска со златните лири со оглед 
на тоа дека не постоеле докази дека таткото на жалителот поседувал лири. 

12. Н 25 декември 1992 жалителот се жалел. На 6 февруари 1993 тој поднел 
обсервации како одговор на жалбата на тужениот, заедно со дополнување 
на својата жалба. 
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13. На 8 октомври 1993 Окружниот суд во Штип ја укинал одлуката на прво-
степениот суд од причини што не била во согласност со напатствијата на 
Врховниот суд. 

14. Постапката започнала на 25 јануари 1994. Осум расоправибиле одржани 
пред првостепениот суд, од кои ниедна не била одложена на барање на 
жалителот. 

15. На 8 декември 1994 Општинскиот суд Штип делумно го уважил барањето 
на жалителот. Тој нашол дека само иконата треба да биде вклучена во на-
следството на таткото и го отдфрлил барањето на поништување на дого-
ворот. Судот го повторил својот претхдоен став во врска со златните лири. 
Одлуката му била доставена на жалителот на 13 октомври 1995. 

16. На 16 октомври 1995 жалителот се жалел. 

17. На 20 март 1996 Окружниот суд Штип ја укинал одлуката и одлучил по 
предметот. Тој го прогласил договорот за ништовен, со оглед на тоа што 
бил склучен во форма на договор за подарок. Судот го потврдил остатокот 
од првостепената одлука. 

18. На 2 јули 1996 тужениот поднел барање за ревизија пред Врховниот суд. 

19. На 9 декември 1998 Врховниот суд ја уважил жалбата на туженот и ја по-
ништил одлуката на Окружниот суд. Судот дал упатство да се утврди дали 
договорот бил склучен во законска форма. 

20. На 14 април 2000 Апелациониот суд Штип во вратил предметот на по-
вторно судење пред првостепениот суд. Одлуката му била доставена на 
жалителот на 8 април 2002. 

21. Помеѓу 11 февруари 2003 и 20 април 2004 првостепениот суд закажал пет 
расправи, од ко една била одложена по вина на жалителот. За време на тој 
период, жалителот поднел четири поднесоци пред судот. 

 22. На 20 април 2004 Основниот суд Штип делумно го уважил барањето на 
жалителот – прогласил дека договорот е неважечки и дека се смета дека е 
склучен како договор за подарок. 

23. На 24 февруари 2005 Апелациниот суд Штип ја уважил жалбата на туже-
ниот од 10 мај 2004 и го вратил предметот на повторно одлучување. 

24. На 24 јуни 2005 Основниот суд Штип го прогласил барањето на жалителот 
за повлечено, со оглед на тоа што не се појавил во судот и покрај тоа што 
бил уредно поканет. Судот одлучил така со оглед на тоа што предметот 
претставувал спор од мала вредност. 
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25. На 24 јануари 2006 Апелациониот суд Штип ја укинал оваа одлука наоѓајќи 
дека предметот не може да се смета за спор од мала вредност. 

26. На 15 јуни 2006 Основен суд Штип го одбил барањето на жалителот за 
поништување на договорот наоѓајќи дека истиот ги исполнува законски-
те барања. Оваа одлука била донесена по расправата која била закажана за 
23 мај 2006, но била одложена поради отсуство на жалителот. 

27. На 21 август 2006 жалителот се жалел. 

28. На 15 март 2007 Апелациониот суд Скопје ја отфрлил жалбата и потврдил 
првостепената одлука. 

29. На 23 април 2007 жалителот вложил барање за ревизија пред Врховниот 
суд. Постапката пред овој суд е сеуште во тек. 

Б. Релевантно домашно законодавство 

30. Членот 35 став 1(6) од Законот за судовите од 2006 година пропишува 
дека “Врховниот суд е надлежен да одлучува по барањата за повреда на 
правото на судење во разумен рок, во постапка определена со закон“. 

31. Членот 36 од истиот закон пропишува дека “ засегнатата странка може да 
поднесе пред непосредно повисокиот суд барање за заштита на правото 
на судење во разумен рок доколку тој или таа сметаат дека истото право 
било повредено од страна на надлежен суд. Непосредно повисокиот суд 
постапува по барањето во рок од шест месеци по неговото поднесување и 
одлучува дали понискиот суд го повредил правото на судење во разумен 
рок. Повисокиот суд ќе додели правична отштета на барателот доколку 
утврди повреда на правото на судење во разумен рок. Правичната отште-
та ќе биде исплатена од страна на државниот буџет.“ 

32. Членот 128 во законот од 2006 година пропишува дека истиот ќе почне да 
се применува на 1 јануари 2007. 

ПРАВО 

1. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

33. Жалителот се жалел дека должината на постапката не била соодветна со 
барањето за “разумен рок“, пропишано со членот 6 став 1 од Конвенцијата, 
кој вели: 

“Во определувањето на неговите граѓански права и обврски....секој има право 
на...судење во разумен рок од страна на...трибунал...“  
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А. Допуштеност 

   1. Неисцрпување на домашните средства 

(а) Произнесувања на страните 

34. Владата остана при тоа дека жалителот пропуштил да ги исцрпи домаш-
ните средства со оглед на тоа што не вложил барање за повреда на правото 
на судење во разумен рок според законот од 2006 година. Тие спореле дека 
по пресудите во предметите Атанасовиќ и Костовска (види Атанасовиќ и 
други против Република Македонија, бр.13886/02, став 47, 22 декември 
2005 и Костовска против Република Македонија, бр. 44353/02, став 53, 15 
јуни 2006), одговорната држава вовела специјално создаден лек во врска 
со прекумерната должина на постапките. Тие понатаму поднеле дека овој 
лек треба да биде исцрпен во два случаи : 1) во однос на сите барања под-
несени до судот по донесувањето на законот од 2006 и 2) каде оспорената 
постапка била во тек на домашно ниво по 1 јануари 2007 и жалбата вложе-
на пред судот била пред тој датум. Потпирајќи се на праксата на судот, тие 
останале при тоа дека жалителот требал да го исцрпи тој лек иако истиот 
не постоел во периодот кога тој ја вложил својата жалба пред судот. 

35. Тие понатаму поднеле дека ова средство било употребено во 20 случаи до 
3 јули 2007 година и дека сеуште не била донесена ниедна судска одлука. 
Сепак, недостигот од домашна судска пракса не треба да биде земен во 
предвид на штета на ефикасноста на средството во пракса. Конечно, тие 
презеле обврска да го известат судот за било која судска одлука доколку 
иста би била донесена. 

36. Жалителот ја оспорил ефикасноста на средството воведено со законот од 
2006 година. Тој оспорил дека ова средство е во состојба да ги забрза по-
стапките. Тој го потврдил недостигот на домашна судска пракса во оваа 
смисла и спорел дека е нејасно кој суд би бил надлежен да одлучи во не-
говиот случај. Конечно, тој се осврнал на извештајот на Врховниот суд во 
кој истиот наводно го критикува недостигот на прецизност на законот 
од 2006 година и ефикасноста на средството. Тој не го обезбедил овој 
извештај како поддршка на овој навод. 

(б) Оценка на Судот 

37. Судот повтори дека целта на правилото за исцрпување, содржано со члеот 
35 став 1 од Конвенцијата, е да им се даде можност на државите договор-
нички да ги превенираат или исправат наводните повреди против нив 
пред истите наводи да се достават до судот (види Selmouni v. France (GC) 
no. 25803/94, § 74, ECHR 1999-IV). Ова правило се заснова на претпоставка, 
рефлектирана во членот 13 од Конвенцијата – со кој е тесно поврзан – дека 
постои ефикасен лек достапен во случај на наводна повреда на домашни-
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от систем (види Kudla v. Poland (GC), NO.30210/96, ECHR 2002-VIII). 

38. Единствените лекови за кои членот 35 од Конвенцијата бара да бидат ис-
црпени се оние кои се поврзани со наводните повреди и кои во исто време 
се достапни и доволни. Постоењето на таквите лекови мора да биде до-
волно сигурно не само во теорија туку и во пракса, а доколку тоа изостане, 
на истите ќе им недостасува потребната достапност и ефикасност (види 
Misfud v. France (одлука) (GC), BR. 57220/00, ECHR 2002-VIII) 

39. Понатаму, во контекст на членот 13 од Конвенцијата во пресудата по 
случајот Kudla, судот утврдил дека средствата кои му се на располагање 
на парничарот на домашно ниво за покренување на барање во врска со 
должината на постапката се “ефикасни“ доколку ја спречуваат наводна-
та повреда од континуираност, или обезбедуваат соодветен надомест за 
било која повреда која веќе се случила. 

40. Вистина е дека, согласно “генерално признатите принципи на 
меѓународното право“, можат да постојат посебни околности кои го осло-
бодуваат жалителот од обврската да ги исцрпи домашните средства кои 
му се на располагање. Сепак, Судот посочува дека самото постоење на со-
мнеж во врска со изгледите за успех на одреден лек, кој не е очигледно 
залуден, не е валидна причина за пропуштањето да се исцрпат домашните 
средства (види Giacometti and others v. Italy (одлука) no. 34939/97, ECHR 
2001-XII). 

41. Проценката дали домашните средства биле исцрпени нормално се врши 
со осврт на датумот на кој била вложена жалбата (пред Судот- н.з.). Се-
пак, ова правило може да биде предмет на исклучоци, кои можат да би-
дат оправдани при определени околности на случајот (види Baumann 
v. France, no.33592/96, § 47, 22 maj 2001 и Brusco v. Italy, (одлука) no. 
69789/01, ECHR 2001-IX). Конкретно, Судот претходно отстапил од ова оп-
што правило во случаите против Полска, Хрватска и Словачка што се од-
несува до средства против прекумерна должина на постапката (види Mi-
chalak v. Poland (oдлука), no. 24549/03, § 36, 1 mart 2005, Nogolica v. Croatia 
(одлука), no. 77784/01, ECHR 2002-viii, Andrasik and others v. Slovakia (од-
лука), no. 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60670/00, 60680/00 и 
68563/01, ECHR 2002-IX). 

 42. Што се однесува до конкретниот случај, во периодот кога жалителот ја 
поднел својата жалба до судот, тој немал ниедно ефикасно средство кое 
би му било достапно поред правото на Република Македонија во однос 
на должината на тековната постапка која е во прашање (види пресуди 
Атанасовиќ и Костовска, цитирани погоре). Средството против прекумер-
ната должина на постапката било воведено со законот од 2006 кој започ-
нал да се применува од 1 јануари 2007. Жалителот не го искористил тоа 
средство. 
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43. Судот забележува најпрво дека, членот 36 од законот од 2006 година 
обезбедува компензирачки лек- барање за правична отштета преку кој 
на странката може, онаму каде што тоа е соодветно, да и биде доделена 
правична отштета за претрпена нематеријална или материјална штета. 
Компензаторен лек е, без сомнение, соодветно средство за надомест во 
случај на повреда која веќе се случила (види Scordino v. Italy (no.1) (GC), 
no.36813/97, § 187, ECHR 2006, Misfud v. France (одлука), no. 57220/00, §17, 
11 септември 2002, Kudla, §§ 158 и 159, цитирани погоре). 

44. Судот понатаму забележува дека изразот “судот постапува по барањето 
во рок од шест месеци“ може да биде подложен на различни толкувања 
(види, mutatis mutandis, Horvat v. Croatia, no. 51585/99, § 43, ECHR 2002-
VIII). Останува отворено за шпекулации дали постапката по таквата жал-
ба ќе заврши во тој рок. Дополнително, законот од 2006 дефинира два 
суда кои можат да одлучуваат по таквото средство: непосредно повисо-
киот суд и Врховниот суд. Тој не специфицира кој суд би бил надлежен 
да одлучува во случај кога предмет е во тек пред Врховниот суд, како во 
односниот случај (види, a contrario, Michalak, § 14, цитирани погоре). Иако 
Судот прифаќа дека законите не можат да бидат апсолутно прецизни и 
дека толкувањето и примената на тие одредби зависи од праксата (види, 
mutatis mutandis , Kokkinakis v. Greece, пресуда од 25 мај 1993, Серија А бр. 
260 –А, срт. 19, §40 ), останува фактот дека ниедна судска одлука не била 
донесена иако поминале повеќе од дванаесет месеци по воведувањето на 
тој лек. Отсуството на било каква домашна судска пракса се чини дека ја 
потврдува оваа двосмисленост. 

45. Кончено, за разлика од словенечкиот, полскиот и италијанскиот за-
кон, кои содржат преодни одредби во врска со предметите кои се во тек 
пред судот (Европскиот, н.з.) (види Grzincic v. Slovenia, no.26867/02, § 48, 
ECHR 2007, Michalak, § 20, цитирани погоре и Brusco v. Italy (одлука), no. 
69789/01, ECHR 2001-IX), законот од 2006 година не содржи одредба која 
експлицитно ќе ги подведе под надлежност на националните судови сите 
жалби кое се во тек пред Европскиот суд, независно од тоа дали се сеуште 
во тек на домашно ниво. 

46. Земајќи во предвид дека предметот бил во тек пред домашните судови 
повеќе од 20 години пред воведувањето на овој лек со законот од 2006 
година и сеуште не е решен, како и дека не можат да се извлечат заклучо-
ци од владините обсервации во врска со ефикасноста на лекот во особе-
ни околности како што се околностите на овој случај, Судот смета дека би 
било несразмерно да се бара од жалителот да го искористи овој лек. 

47. Со таква позадина во предметот, жалбата не може да се смета за недопуш-
тена поради неисцрпување на домашните лекови во смисла на членот 35 
од Конвенцијата. Според тоа, приговорот на Владата мора да биде одбиен. 
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Судот понатаму забележува дека жалбата не е недопуштена по било која 
друга основа . Оттука, мора да биде прогласена за допуштена. 

Б. Основаност 

1. Произнесувања на странките 

48. Владата поднела дека периодот кој изминал пред стапување во сила на 
Конвенцијата во однос на Република Македонија не треба да биде земе во 
предви. Тие сметаат дека имало сложени околности поврзани со случајот, 
вклучувајќи го и предметот на спорот како и протекот на време помеѓу 
склучувањето на договорот (1979) и иницирањето на тужбеното барање 
пред домашните судови (1986), факт кој имал негативно влијание врз 
утврдувањето на фактите. 

49. Што се однесува до однесувањето на жалителот, тие сметале дека тој при-
донел на сложеноста со честото менување на своите аргументи и на ос-
новнот на своето барање. Збунувачкиот и неконзистентен начин на кој 
жалителот го презентирал својот случај влијаел врз бројот на решенија на 
враќање на случајот на повторно судење. 

50. Конечно, тие се осврнале и на должината на секој сегмент на постапката, 
по враќањето на предметот на повторно судење, сметајќи дека истите не 
траеле неразумно долго. Единствениот исклучок е доставата на одлуката 
на Апелациониот суд од 14 април 2000 (види став 20 погоре), кој не придо-
нел суштински на целокупната должина на постапката. 

 51. Жалителот го оспорил владиниот аргумент за сложеноста на случајот. 
Тој не се согласил дека тој го модифицирал своето тужбено барање како 
и дека тоа ја ефектуирало должината на постапката со оглед на фактот 
дека, според правилата кои се применуваат, националните судови не биле 
обврзани со содржината на неговото барање. Потпирајќи се на бројните 
враќања на предметот на повторно судење во постапката, тој изјавил дека 
истата била прекумерно долга. Конечно, во поглед на влогот што тој како 
тужител го имал, заклучил дека националните судови не постапиле во 
случајот со должно внимание. 

2. Оценка на Судот 

52. Судот забележува дека оспорената постапка започнала на 17 ноември 
1986 кога жалителот го поднел своето барање пред тогашниот Општин-
ски суд Штип. Сепак, како што е забележано од страна на Владата, пери-
одот кој потпаѓа под неговата надлежност не започнал на тој датум, туку 
на 10 април 1997, по стапувањето на Конвенцијата во сила во однос на 
Република Македонија (види Личков против РМ, бр. 38202/02, § 21, 28 сеп-
тември 2006). 
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53. Во оценката за разумноста на периодот кој изминал по тој датум, мора да 
се води сметка за стадиумот на постапката на 10 април 1997 (види Зибери 
против РМ, бр. 27866/02, § 41, 5 јули 2007). Во таа насока, Судот забеле-
жува дека во тој момент постапката траела преку 10 години и 10 месеци 
во три судски инстанци. Одлуката на тогашниот Окружен суд од 20 март 
1996 била последната одлука донесена во рамките на овој период. За вре-
ме на истиот, по случајот било повторно постапувано во три наврати. 

54. Оспорената постапка не е сеуште завршена со оглед на тоа дека Врховниот 
суд не одлучил по вложената ревизија на жалителот од 23 април 2007. Тие 
веќе траеле преку 21 година од кои 10 години, 9 месеци и 5 дена потпаѓаат 
под временската надлежност на Европскиот суд. 

55. Судот потсетува дека разумноста на должината на постапката мора да 
се оценува во светло на околностите на случајот и со осврт кон следни-
те критериуми: сложеноста на случајот, однесувањето на жалителот и на 
релевантните органи, како и влогот на жалителот во спорот (види Fry-
dlender v. France (GC), no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII). 

56. Судот смета дека основот на предметот не може сам по себе да ја објасни 
должината на постапката. 

57. Исто така судот забележува дека измената на барањето на жалителот и 
двете одложувања побарани од страна на жалителот (види ставови 21 и 
26 погоре) не придонеле значително на должината на постапката. 

58. Судот смета дека оддолговлекувањето на постапката се должело на 
повторувањето на враќањето на предметите на повторно постапување во 
случајот (види Зибери против РМ, бр. 27866/02, § 46, 5 јули 2007). За вре-
ме на периодот кој потпаѓа под надлежноста ratione temporis, случајот бил 
повторно разгледуван во пет наврати. Затоа, неможе да се каже дека судот 
бил неактивен. Сепак, иако Судот не е во позиција да го анализира ква-
литетот на судската пракса на домашните судови, смета дека, со оглед на 
тоа што враќањето на предметите на повторно постапување вообичаено 
се наредува како резултата на грешките сторени од страна на пониските 
судови, повторувањето на таквите наредби во рамките на една постапка 
претставува сериозен недостаток на правосудниот систем (види Pavlyu-
lynets v. Ukraine, no. 70767/01, § 51, 6 септември 2005, Wierciszewska v. Po-
land, no. 41431/98, 46, 25 Ноември 2003). Тој понатаму забележува дека, 
како што е нотирано од Владата, на домашните органи им требале без-
малку две години да ја достават одлуката на Апелациониот суд до жалите-
лот (види став 20 погоре). 

59. Во овој контекст, Судот повторува дека државите –договорнички ја имаат 
обврската да ги организираа своите правни системи на таков начин што 
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нивните судови можат секому да го гарантираат правото да добие конеч-
на одлука по споровите поврзани со граѓанските права и обврски, во раз-
умен рок (види Костовска, 41, цитирана погоре и Muti v. Italy, пресуда од 23 
март 1994, Серија А, бр. 281-Ц, 15). 

60. Испитувајќи го целиот доставен материјал, Судот смета дека во односни-
от случај должината на постапката била прекумерна и дека не е задоволе-
но барањето за “разумен рок“, од членот 6 став 1 од Конвенцијата. 

61. Следствено, има повреда на таа одредба. 

II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА 

62. Во поднесокот доставен како одговор на Владините обсервации, жали-
телот се жалел според членот 1 од Протоколот 1 од Конвенцијата, дека 
поради прекумерната должина на постапката, застарело неговото право 
да поднесе тужба за надомест поради тоа што му е оневозможено да го 
користи земјиштето . 

63. Судот забележува дека оспорената постапка, која се однесувала на про-
ценка на важењето на договорот според кој тужениот се здобил со право 
на сопственот врз земјиштето, е сеуште во тек. Во таа смисла, секоја жалба 
на членот 1 од Протоколот 1 поврзан со исходот од постапката е преран. 
Дополнително, не може да се смета дка жалителот има право на сопстве-
ност во смислата на посочениот член. 

64. Судот оттука нашол дека обжаленото прашање не содржи никаква појава 
на повреда на правата и слободите од Конвенцијата или нејзините про-
токоли. Следи дека жалбата мора да биде одбиена во согласност со членот 
35 §§ 3 и 4 од Конвенцијата. 

III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

65. Членот 41 од Конвецијата пропишува: 

“Ако Судот нашол дека има повреда на Конвенцијата или Протоколите, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока Договорна Страна дозволува 
само делумна отштета, Судот, доколку е потребно, ќе додели правична от-
штета на оштетената страна.“ 

А. Штета 

66. Жалителот барал 144.900 евра на име на материјална отштета. Ова 
барање било поврзано со приходот кој жалителот ќе го заработел доколку 
го употребувал земјиштето во периодот во кој постапката била сеуште во 
тек. Тој исто така барал и камата во износ од 1000.000 денари (вредноста 
на златните лири) поради неможноста да ги користи истите уште од 1986. 
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Конечно, тој барал 60.000 евра на име на нематеријална отштета за воз-
немиреноста и емоционалното страдање како резултат на оддолговлеку-
ваната должина на постапката. 

67. Владата ги оспорила овие барања како неосновани. Тие останале при тоа 
дека не постоела причинска врска помеѓу бараната материјална штета и 
наводната повреда затоа што жалителот немал право на сопственост врз 
земјиштето како и затоа што оспорената постапка сеуште не била завр-
шена. 

68. Судот, како што било тврдено и од страна на Владата, не распознава никак-
ва причинска врска помеѓу најдената повреда и наводната материјална 
штета. Судот оттука го одбива ова барање. Од друга страна, судот смета 
дека жалителот морал да претрпи нематеријална штета поради утврдена-
та повреда. Одлучувајќи на правична основа, судот ја доделува вкупната 
сума од 4.000 евра под овој наслов. 

Б. Трошоци 

69. Жалителот исто така барал 5000 евра за трошоци без да прецизира дали 
истите биле сторени пред домашните судови или пред овој суд. Тој не обе-
збедил никакви документи како поддршка. 

70. Владата го оспори ова барање како прекумерно и неосновано. 

71. Според праксата на Судот, може да се додели отштета на име трошоци 
само доколку истите биле вистински и неопходно сторени од страна на 
жалителот, како и доколку се разумни (види Костовска, цитирана пого-
ре, § 62, Arvelakis v. Greece, no. 41354/98, § 34, 12 април 2001, Nikolova v. 
Bulgaria (GC), no. 31195/96, § 79, ECHR 1999-II). Суот забележува дека спо-
ред членот 60 од Деловникот на Судот “жалителот мора да поднесе спец-
ифицирани документи како поткрепа на сите барања, заедно со сите до-
кументи како поддршка, што доколку се пропушти, Советот може целосно 
или делумно да го одбие барањето.“ 

72. Судот забележува дека жалителот не поднел ниеден пропратен документ 
или поднесок на кои би ги засновал своите барања.Соодветно, судот не до-
делува ниедна сума под овој наслов. 

В. Затезна камата 

73. Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се исплати спо-
ред најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската Цен-
трална Банка, на која треба да се додадат 3 процентни поени. 
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ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 

1. Ја прогласува жалбата што се однесува на прекумерната должина на по-
стапката допуштена, а остатокот од жалбата за недопуштен, 

2. Смета дека има повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата, 

3. Смета 

а) дека одговорната држава треба да му плати на жалителот, во рок од три 
месеци од датумот на кој пресудата станува конечна во согласност со чле-
нот 44 став 2 од Конвенцијата, 4000 евра (четири илјади евра) на име на 
нематеријална штета, конвертирана во националната валута на одговор-
ната држава по стапка применлива на денот на исплтата, плус било каква 
такса која би можела да биде наплатлива. 

б) дека по истекот на наведените три месеци сẻ до исплатата, ќе се засметува 
камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на најниската стап-
ка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот до 
плаќањето плус 3 процентни поени 

4. Го одбива остатокот од барањето на жалителот за правична отштета. 

Изготвено на англиски и објавено на 7 февруари 2008 година, согласно 77 
став 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот. 

Claudia WESTERDIEK      Peer LORENZEN 
        Секретар,                                                                                             Претседател



797КОМПИЛАЦИЈА НА ПРЕСУДИ  И ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3. САНДЕЛ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(апликација бр. 21790/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 27 МАЈ 2010

Во случајот на Сандел против Република Македонија,

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел) , заседавајќи во совет со-
ставен од:

Peer Lorenzen, претседател,

Renate Jaeger,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Zdravka Kalaydjieva,

Мирјана Лазарова Трајковска, судии,

и Claudia Westerdiek, секретар на судот,

 Одлучувајќи на нејавна седница на 4 мај 2010 година, Ја донесе следната 
пресуда, усвоена на истиот датум:

ПОСТАПКА

1. Предметот е започнат со апликација (бр. 21790/03) против Република 
Македонија поднесена до Судот врз основа на член 34 од Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основни слободи (“Конвенцијата“) од 
страна на израелскиот државјанин, г-дин Гидеон Сандел (“жалителот“), на 
25 јуни 2003 година.

2. Жалителот беше застапуван од г-дин З. Гавриловски, адвокат од Скопје. 
Македонската Влада (“Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, 
г-ѓа Радица Лазареска Геровска.

3. На 19 јуни 2006 и 25 мај 2009 година, Претседателот на Петтиот оддел 
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одлучи да ги достави на одговор до Владата жалбени наводи на жалителот 
во врска со должината на постапката, како и дека во судењето против него 
тој бил лишен од правото да го користи јазикот кој го разбира. Исто така 
одлучи да ја испита основаноста на жалбата истовремено и нејзината 
допуштеност (член 29 став 3).

ФАКТИ

4. Жалителот е роден во 1941 година.

1. Прв сет на постапки

 5. На 9 април 1998 година, жалителот бил уапсен под соменение за измама. На 
10 април 1998 година бил изведен пред истражен судија во Основниот суд 
Скопје (“судечкиот суд“). Записникот од сослушувањето кое било изврше-
но на таа дата содржел податок дека, тоја имал недоволно познавање на 
македонскиот јазик, но дека се согласил, доколку е потребно, некои фрази 
да му бидат препрочитани или објаснети по детално. Сепак, во отсуство на 
неговиот адвокат, тој се бранел со молчење. Истрагата започнала и жали-
телот бил упатен во притвор. На 16 април 1998 година тој бил повторно 
изведен пред истражен судија и во тоа време, во присуство на неговиот ад-
вокат, дал исказ на српски јазик тврдејќи дека, има ограничено познавање 
на македонскиот јазик. Своето сведочење го дал во присуство на г-дин О.Т, 
овластен преведувач од страна на судот. Тој го потпишал записникот без 
притоа да даде било каков коментар или приговор.

6. На 29 април 1998 година, јавниот обвинител поднел обвинителен акт. На 8 
мај 1998 година, жалителот приговарал против актот на основа дека исти-
от бил неправилен, бидејќи не бил заснован на доволно докази. На 15 мај 
1998 година, судечкиот суд го одбил приговорот на жалителот.

7. На 23 јуни 1998 година, жалителот овластил друг адвокат да го застапува 
во постапката. 

8. Четири претреси закажани помеѓу јули и септември 1998 година биле од-
ложени на барање на жалителот заради користење со неговиот мајчин 
јазик, хебрејскиот јазик. 

9. На 6 август 1998 година тој бил ослободен со кауција.

10. На неодредена дата помеѓу септември и декември 1998 година, судеч-
киот суд, на предлог на жалителот, го определил г-дин Е.Ф, кој зборувал 
хебрејски јазик, вработен во невладина организација во Скопје, за преве-
дувач.

11. Претресот закажан за 15 јануари 1999 година бил презакажан заради от-
суство на г-дин Е.Ф.
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2. Втор сет на постапки

12. На 29 април 1998 година, била започната истрага во поглед измамата на 
жалителот преку две други сметки. На 1 јуни 1998 година, јавниот обви-
нител поднел обвинителен акт против жалителот. На 11 јуни 1998 година, 
жалителот приговарал по основ на недостаток на докази во поддршка на 
обвинението против него. Тој исто така барал обвинителниот акт против 
него да биде преведен на хебрејски јазик. На 20 октомври 1998 година, во 
присуство на жалителот и неговиот втор адвокат, судечкиот суд го одбил 
приговорот на жалителот.

3. Спојување на постапките

13. На 10 март 1999 година, судечкиот суд ги споил двете постапки.

14. Помеѓу 15 јануари 1999 и 12 септември 2001 година, судечкиот суд зака-
жал деветнаесет претреси од кои: три биле одложени на барање на жа-
лителот, пет заради отсуство на вештакот повикан да го утврди потписот 
на жалителот, јавниот обвинител или г-дин Е.Ф. и два заради отсуство на 
судечкиот судија, како и заради штрајк на судската администрација. Во 
овој период, постапката била водена со помош на г-дин Е.Ф. Во негово при-
суство, судот го сослушал жалителот, вештакот и неколку сведоци, двајца 
од нив биле странски државјани, и одредил вештачње за веродостојноста 
на потписот на жалителот. На претресите од 10 март и 12 октомври 1999 
година, и 12 септември 2001 година, жалителот го повторил неговото 
сведочење дадено во преткривичната постапка и се произнел дека го раз-
бира обвинителниот акт кој му бил доставен.

15. На 30 септември 2001 година г-дин Е.Ф. ја напуштил државата и го инфор-
мирал судечкиот суд дека, повеќе не е во можност да извршува преводот. 
До 3 март 2004 година, петнаесет претреси биле одложени бидејќи судеч-
киот суд неможел да обезбеди присуство на г-дин Е.Ф. или на друг преве-
дувач на хебрејски јазик. На претресот од 21 јуни 2002 година, жалителот 
инсистирал да му се обезбеди преведувач на хебрејски јазик и ја одбил по-
нудата од судот преводот да се врши на англиски или српски јазик. Мини-
стерството за правда се произнело дека, на територијата на државата не 
постоел регистриран судски преведувач на хебрејски јазик, кој врз основа 
на деловникот на судот, би бил овластен да му помогне на судот. Здруже-
нието на евреите исто така доставило одговор дека, ниту еден од нивните 
членови нема соодветно познавање на хебрејскиот јазик.

16. Согласно записникот од претресот одржан на 19 март 2003 година, жали-
телот се произнел дека, живеел во државата десет години и дека се кори-
стел со англиски и српски јазик при секојдневната комуникација. Сепак, 
бидејќи неговото познавање и на овие јазици било ограничено, тој инси-
стирал да му се обезбеди преведувач на хебрејски јазик.
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17. На 21 април 2003 година, Центарот за странски јазици – Скопје му издал 
на жалителот сертификат кој потврдувал дека жалителот има познавање 
на одреден степен на македонскиот јазик. Согласно тој сертификат, жали-
телот имал ограничено разбирање на македонскиот јазик; тој одговарал 
на српски јазик; можел делумно да разбира пишан текст на латиница, но 
можел да пишува само на српски јазик. Жалителот се произнел дека, го 
поднесува овој сертификат до судот да послужи како доказ. 

18. На претресот од 29 септември 2003 година, жалителот се произнел дека, 
користи македонски, српски, бугарски и англиски јазик за секојдневна 
комуникација. Тој потпишувал договори на македонски или англиски 
јазик. Доколку било потребно нешто да се дополни, тој ги прашувал 
свoите синови во Израел, да му го преведат соодветниот дел од хебрејски 
на англиски јазик.

19. На претресот од 17 ноември 2003 година, жалителот, кога бил запрашан 
од судот, тој се произнел дека, тој “користи македонски, српски и англиски 
јазик за секојдневна комуникација, но ..... неможе да пишува и чита на овие 
јазици или да ги користи нив во постапката“. Жалителот дополнително 
се произнел дека, во истражната постапка кога бил испрашуван во април 
1998 година, тој го дал својот исказ на српски јазик – наспроти негвото 
ограничено познавање на тој јазик – со помош од неговиот адвокат, кој по 
негово тврдење, работел истовремено со полицијата и кој го наместил да 
го потпише записникот.

20. По однос на исказот на жалителот, на 28 јануари 2004 година судечкиот 
суд назначил двајца преведувачи на англиски, српски и бугарски јазик, 
еден од нив бил и г-дин О.Т. 

21. Од 3 март 2004 година постапката била водена со помош на ове двајца 
преведувачи. Три одложувања биле извршени заради отсуство на жали-
телот.

22. На 10 ноември 2004 година, судечкиот суд на барање на жалителот наре-
дил обвинителните акти од 29 април и 1 јуни 1998 година да бидат пре-
ведени на англиски и српски јазик. На 29 декември 2004 година жалите-
лот ги вратил преводите велејќи дека, тој можел единствено да ги разбере 
само на хебрејски јазик.

23. Од 15 јануари 2005 година, трет адвокат го застапувал на жалителот во 
постапката. На претресот од 17 јануари 2005 година, судечкиот суд го од-
бил барањето на жалителот сите документи од судските списи да бидат 
преведени на хебрејски јазик, бидејќи тие биле веќе усно преведени од 
страна на г-дин Е.Ф., во чие присуство судот ги прифатил останатите до-
кази.
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24. На претресите одржани на 4 и 15 април 2005 година и откако адвокатот 
на жалителот дал обемен завршен збор, судечкиот суд го осудил жалите-
лот со казна затвор од две години и шест месеци. Истот така одредил без-
бедносна мерка – протерување од државата за четири години.

25. На 29 септември 2005 година, жалителот поднел жалба на хебрејски јазик. 
На барање на судечкиот суд, тој доставил и превод од овлстен преведу-
вач на македонски јазик на жалбата. Тој се жалел дека, inter alia, не му бил 
овозможено правото да го користи хебрејскиот јазик, иако судечкиот суд 
прифатил дека има ограничено познавање на српски и англиски јазик. Тој 
спорел дека, неговиот првичен исказ на српски јазик бил даден под при-
нуда. Тој дополнително се жалел дека, доказите против него биле прифа-
тени во фотокопии. 

26. На јавна седница одржана на 18 април 2006 година, Апелациониот суд 
Скопје ја одбил жалбата на жалителот. Ги отфрлил неговите наводи во 
врска со користењето со хебрејскиот јазик, повикувајќи се на неговиот 
првичен исказ од 16 април 1998 година даден на српски јазик и на фактот 
дека сите прифатени докази биле преведени на хебрејски јазик со помош 
на г-дин Е.Ф. Исто така напоменал дека и неговата жалба била преведе-
на на македонски јазик од овластен судски преведувач на турски јазик, 
исто така напоменал дека, инсистирањето на жалителот да се користи со 
хебрејскиот јазик довело до оддолжување на постапката. Дополнително, 
ги отфрлил жалбените наводи во врска со доказите кои биле во фотоко-
пии, со став дека, не постоела можност да бидат прифатени во оригинал 
бидејќи во меѓувреме биле уништени.

27. На 14 јуни 2006 година, жалителот поднел барање за вонредно 
преиспитување на правосилна пресуда до Врховниот суд во кое се пови-
кал на неговите жалбени наводи дека бил оневозможен од правото да го 
користи хебрејскиот јазик, единствениот јазик кој можел целосно да го ко-
ристи. Тој се жалел дека, судечкиот суд откако неможел да обезбеди при-
суство на соодветен преведувач, наметнал употреба на српскиот и други 
јазици, иако во претходната фаза од постапката и самиот суд утврдил дека 
неможел да се користи со нив соодветно. Во врска со ова, тој се жалел за-
ради одбивање на неговото барање да има преведувач од странство, иако 
и г- дин Е.Ф. бил американски евреин. Исто така се жалел и дека не бил ин-
формиран за природата и причината на неговото обвинување на јазикот 
на кој го зборува. На крајот се жалел и во врска со користењето на фото-
копии како докази.

28. На 16 јануари 2007 година, Врховниот суд го одбил барањето за вонред-
но преиспитување на правосилна пресуда. Сметал дека постапката била 
водена на јазик на кој можел да го разбира жалителот, повикувајќи се на 
неговото сведочење од 16 април 1998 година во истражната постапка и на 
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фактот дека, сите докази му биле преведени на хебрејски јазик од страна на 
г-дин Е.Ф. Исто така потврдил дека, жалителот низ постапката бил заста-
пуван од застапници по негов избор. Дополнително, ги одбил останатите 
наводи утврдувајќи дека, нема основ за отстапување од образложенијата 
дадени од пониските судови. Нема информација за датумот на достава на 
оваа одлука. 

29. На 27 јуни 2008 година, претседателот на државата го помилувал жалите-
лот и бил ослбоден од затвор.

30. Во текот на постапката жалителот во неколку наврати барал од судечкиот 
суд и од Судскиот совет да ја забрза постапката.

ПРАВО

I. НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

31. Жалителот се жалел врз основа на член 6 ставовите 1 и 3 (а), (b) и (e) од 
Конвенцијата на прекумерната должина и неправичноста на постапката. 
По овој основ подоцна се жалел и дека, не му било дадено право да се кори-
сти со хебрејскиот јазик, јазикот кој единствено го разбирал; дека докази-
те биле прифатени во фотокопии; дека одлуките на домашните судови не 
биле образложени; дека не бил информиран на јазикот на кој го разбира, 
за природата и причините на обвинението покренато против него; и дека 
не му била дадена соодветна можност за подготовка на неговата одбрана. 
Членот 6 од Конвенцијата, по однос на релевантните околности, го про-
пишува следното:

Член 6 ставовите 1 и 3 (а), (b) и (e)

“1. Во определувањето на .....или кога некој е кривично гонет, секој

има право на правично ...... судење во разумен рок пред (а) ....суд...“

3. Секој кривично обвинет ги има минимум следните права: 

(a) ... веднаш, на јазикот што го разбира, да биде детално за природата и при-
чините на обвинението подигнато против него.

(b) да му се обезбедат доволно време и услови неопходни за подготвување на 
неговата одбрана;

...

(e) ... да користи бесплатна помош од преведувач, доколку не го разбира иил 
не го зборува јазикот на кој се одвива судењето.”
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A. Наводи за должината на постапката

1. Допуштеност

32. Владата се произнесе дека неговата жалба може да биде разгледувана 
како злоупотреба на неговото право на жалба бидејќи наводите за преку-
мерното траење на постапката била заради инсистирањето на жалителот 
да има превод на хебрејски јазик, што било невозможно да се обезбеди за 
време на целокупното траење на постапката. Во врска со ова, упатија на 
предметот X. против Ирска (види X. против Ирска (dec.) бр. 9742/82, од 2 
март 1983 година).

33. Жалителот ги оспори овие наводи на Владата, спорејќи дека, судечкиот 
судија ја сносел главна одоговорност да управува со судењето.

34. Судот утврди дека, наводите на Владата не задираат во присуството на 
жалителот во текот на судењето (види, a contrario, X. против Ирска, ци-
тирано погоре). Жалителот барал, како процесно право, да го користи 
хебрејскиот јазик, бидејќи единствено тој бил јазикот со кој можел да се 
користи целосно. Жалбата заради тоа неможе да биде разгледувана како 
злоупотреба на правото на жалба. Тоа може да биде земено во предвид 
единствено во поглед на неговиот придонес за должината на постапката, 
што потпаѓа под основаноста на жалбата (види параграф 44, поддолу). Со-
гласно наведеното, наводите на Владата мора да бидат отфрлени. 

35. Судот забележува дека, овој жалбен навод не е очигледно неоснован во 
смисла на членот 35 став 3 од Конвенцијата. Воедно утврди дека, не е не-
допуштен по било кој друг основ. Заради тоа мора да биде огласен за до-
пуштен. 

2. Основаност

a) Произнесувања на страните

36. Владата се произнесе дека, постоеле сложени околности во предметот, 
вклучувајќи го и тој дека домашните судови одлучувале едновремено по 
три основи за измама и дека биле сослушувани многу сведоци, некои од 
нив странци. 

37. Во поглед на однесувањето на жалителот, тие изразија став дека, тој 
придонел за должината на постапката со тоа што инсистирал да го ко-
ристи хебрејскиот јазик, овластувајќи дури тројца адвокати од Скопје, 
при што секој од нив барал од судот време да се запознае со предметот, и 
отсуствувајќи од неколку претреси.

38. Во поглед на домашните судови, Владата тврдеше дека, тие постапувале 
по предметот со должно внимание и дека закажуваните претреси биле 
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одржувани навремено и без било какви оддолжувања. Особено што биле 
вложени значителни напори за да се обезбеди превод на хебрејски јазик. 

39. Жалителот ги оспори Владините наводи, тврдејќи дека тој имал право 
да овластува застапници по сопствен избор во правец да обезбеди кол-
ку што е можно подобра одбрана. Неговото барање да се користи со 
хебрејскиот јазик не може да претставува негов хендикеп бидејќи тој 
имал законско право да употребува јазик кој можел во целост да го раз-
бира. Одложувањата направени заради неговото отсутво не придонеле 
премногу за должината на постапката.

Б. Оценка на Судот

40. Судот оцени дека, на 10 април 1998 година жалителот бил сослушан од 
истражниот судија во врска со кривичната пријава поднесена против 
него. Според тоа, тоа бил датумот од кој тој бил “обвинет“ според смис-
лата на член 6 од Конвенцијата и кој треба да биде земен како почеток 
за засметување на релевантниот период (види Šubinski против Словенија, 
бр. 19611/04, параграф 62, од 18 јануари 2007 година и ставовите цити-
рани во истата). Постапките завршиле на 16 јануари 2007 кога Врховниот 
суд го одбил барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресу-
да. Според тоа, тие траеле 8 години, 9 месеци и 9 дена во три нивоа на 
судска јурисдикција.

41. Судот потсетува дека, разумноста на должината на постапката мора да 
биде оценета во светло на околностите на предметот и согласно следните 
критериуми: сложеност на предметот, однесувањето на жалителот и реле-
вантните домашни органи (види Нанков против Република Македонија, 
бр. 26541/02, параграф 45, од 29 ноември 2007 година).

42. Судот најнапред забележува дека, предметот имал одреден степен на сло-
женост во поглед на бројот на сослушани сведоци- некои од нив странци; 
потребата од вештачења; фактот дека се работело по три основи на изма-
ма и дека тројца преведувачи помагале во текот на судењето. Сепак, оваа 
сложеност неможе да ја објасни должината на постапката.

43. Во поглед на однесувањето на жалителот, Судот утврди десетмесечното 
оддолжување зарадине присуството на жалителот на закажаните претре-
си, наспороти тоа што бил уредно поканет (види параграфи 14 и 21, пого-
ре). Од друга страна, нема докази дека овластувањето на тројца адвокати 
од страна на жалителот се одразило на должината на постапката , бидејќи 
немало одлагања и оддолжувања по тој основ. Понатаму, иако жалителот 
не може да се терети за барањето да се користи со хебрејскиот јазик, како 
негово процесно право, Судот мора да прифати дека тоа барање како неоп-
ходно ја оддолжило предметната постапка. Сепак, неговото инсистирање 
во овој поглед мора да се гледа во правец на тоа дека домашните судо-
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ви биле одговорни да обезбедат применливост на барањата од членот 6 
(види Scopelliti против Италија, пресуда од 23 ноември 1993 година, Серија 
A бр. 278, параграф 25). На крајот, поднесоците со кои се барало забрзување 
на постапката (види параграф 30, погоре), иако биле неефикасни, се доказ 
во тој поглед.

44. Во поглед на однесувањето на домашните судови, Судот смета дека, главна 
причина за оддолжената постапката била неможноста на судечкиот суд да 
обезбеди преведувач на хебрејски јазик. Од оваа причина, постапката била 
прекината два месеци во 1998 година (види параграф 8, погоре) и помеѓу 
30 септември 2001 и 3 март 2004 година (види параграф 15, погоре). 
Ова оддолговлекување може да и се припише само на државата бидејќи 
судечкиот суд бил одговорен за подготвувањето и брзото постапување 
(види, mutatis mutandis, Scopelliti, цитиран погоре, параграф 23). Откако 
судот увидел дека жалителот го злоупотребува барањето да се користи 
со хебрејскиот јазик, како што тврдеше Владата, не требал да чека до 28 
јануари 2004 година (види параграф 20, погоре), приближно шест годи-
ни откако започнала постапката, да ја прекине помошта од преведувач на 
хебрејски јазик. Дотолку повеќе што, неколку оддолжувања биле изврше-
ни заради неможноста на судот да обезбеди присуство или странките, или 
на вештаците или преведувачите (види параграф 20, погоре). Како резул-
тат на тоа, биле потребни седум години за судот да ја донесе својата прва 
и последна одлука во предметот на жалителот. Тој период неможе да се 
смета за разумен наспроти фактот дека, повисоките судови постапиле по 
жалбите во предметот на жалителот со разумна експедитивност. 

45. Согласно наведеното, Судот смета дека во предметниот случај должина-
та на постапката била прекумерна и не ги исполнила критериумите на 
барањето за судење во “разумен рок“. Според тоа, постои повреда на чле-
нот 6 став 1 од Конвенцијата.

B. Наводното оневозможување на правото на жалителот да го користи јазикот 
кој доволно го разбирал

46. Владата се произнесе дека, жалителот не бил лишен од правото да го ко-
ристи јазикот кој го разбирал. Со помош на г-дин Е.Ф тој бил во можност 
да ја следи постапката на неговиот мајчин јазик. Г-дин Е.Ф. му ги објаснил 
обвинителниот акт и извршил превод при сослушувањето на сведоците. 
Откако г-дин Е.Ф. ја напуштил државата, постапката продолжила со упо-
треба на српскиот јазик, на кој како што изјавил жалителот можел да се 
служи во постапката. Дополнително, жалителот немал потешкотии при 
непосредната комуникација со неговите адвокати. Крајно, сите трошоци 
во поглед на преводот биле покриени од страна на државата.
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47. Жалителот повторил дека, хебрејскиот јазик бил единствениот јазик со 
кој можел да се служи целосно. Судечкиот суд не дал образложени при-
чини, зошто не продолжил со постапката на хебрејски јазик. Тој одбил да 
назначи друг преведувач на хебрејски јазик од друга земја, иако имал на 
располагање во тој период, наспроти фактот дека г-дин Е.Ф., кој бил исто 
така странски државјанин, а кој бил вклучен во постапката. Тој постојано 
во текот на постапката се произнесувал пред судот за неговите ограни-
чени познавања на македонскиот, бугарскиот, српскиот и англискиот 
јазик. Судот не извел основани докази, на објективен начин, за нивото на 
познавањето на овие јазици (види параграфи 18 и 19, погоре). Тој се со-
гласил неговиот првичен исказ да го даде на српски јазик од страв дека 
ќе остане во притвор на неодредено време (види параграф 5 погоре). Тој 
комуницирал со адвокатите со помош на неговите колеги.

48. Судот потсетува дека, членот 6 став 3 (е) укажува дека, лице “за кое е 
покренато кривично обвинение“кој неможе да го разбере или говори 
јазикот кој се користи во судот има право на бесплатна помош од преведу-
вач за превод или толкување на сите документи или изјави во постапката 
покрената против него, а кои се неопходни за него да ги разбере, или да 
му се пружи помош од страна на судот во поглед на јазикот, со цел да има 
корист, а во врска со правичното судење (види Luedicke, Belkacem и Koç, од 
28 ноември 1978 година, параграф 48, Серија A бр. 29, п. 20).

49. Помошта од преведувач треба да биде таква што ќе му овозможи на обви-
нетиот да се запознае со предметот што се води против него и да се бра-
ни самиот, воглавно да има можност да ги претстави пред судот своите 
видувања за состојбите. Ова право се применува не само при давањето на 
искази на претресите туку исто така и при доставата на писмените докази 
во преткривичната постапка (види Kamasinski против Австрија, од 19 де-
кември 1989 година, параграф 74, Серија A бр. 168).

50. Во предметниот случај, не е спорно дека жалителот, кој бил застапуван 
од тројца локални адвокати по негов личен избор во текот на постапка-
та, имал ограничени познавања на македонскиот јазик, јазикот кој се ко-
ристел во кривичната постапка поведена против него. Постапката била 
поведена на 10 април 1998 година, датумот кога жалителот бил првично 
сослушан од истражен судија (види параграф 5, погоре). Следствено, прет-
кривичната постапка и судењето биле водени со безплатна помош од пре-
ведувач.

51. Во преткривичната постапка, жалителот се согласил, во присуство на не-
говиот адвокат, да даде исказ на српски јазик. Помагал овластен судски 
преведувач. Жалителот го потпишал записникот без да стави било как-
ва забелешка на неговата содржина, за неговата способност да ги разбе-
ре прашањата упатени до него или за разбирањето на неговата одбрана 
(види параграф 6, погоре).
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52. Обвинителните акти биле првично доставени до него на македонски 
јазик. Сепак, овој факт не го спречил него да приговара на нивната сод-
ржина (види параграфи 6 и 12, погоре). Подоцна, тие на барање на жали-
телот биле преведени на англиски и српски јазик (види параграф 33, по-
горе). Писмените преводи на хебрејски јазик, мајчиниот јазик на  жалите-
лот, биле непотребни бидејќи за нивната содржина истите му биле усно 
преведени на жалителот од страна на г-дин Е.Ф., преведувач на хебрејски 
јазик (види параграф 14, погоре) (види Kamasinski цитиран погоре, пара-
граф 81).

53.Преводот од македонски на хебрејски јазик бил обезбеден во периодот 
помеѓу декември 1998 и септември 2001 година (види параграф 10 и 14, 
погоре). Во овој период, судечкиот суд ги прифатил сите докази во поткре-
па на неговото обвинение, имено, сослушувањто на жалителот, на вешта-
кот и на неколку сведоци, како и вештачењето (види параграф 14, пого-
ре). Со помош на г-дин Е.Ф., жалителот бил сослушан во три наврати, при 
што тој не ја оспорил точноста на неговиот првичен изказ даден на српски 
јазик (види параграф 14, погоре).

54. Помеѓу септември 2001 и јануари 2004 година, судечкиот суд не превзе-
мал никакво процесно дејствие по предметот на жалителот, единствено 
правел напори да обезбеди присуство на преведувач на хебрејски јазик, 
согласно домашниот деловник за работа на судовите (види параграфи 
15-20, погоре). Од подоцнежниот датум, судечкиот суд не продолжил со 
водењето на постапката со помош на хебрејскиот јазик, туку го заменил 
водењето на постапката со српски, англиски и бугарски јазик.

Одлуката била донесена со претпоставка дека жалителот имал доволно 
познавање од овие јазици. Во овој период судот не прифатил други до-
полнителни докази. Едниствено само биле дадени завршните зборови на 
странките пред судот (види параграф 24, погоре).

55. Врз основа на горе наведеното, Судот утврди дека, нема индикации дека 
барањето од членот 6 став 3 (е) од Конвенцијата не било неприменето во 
предметот на жалителот. 

56. Следи дека, овој жалбен навод е очигледно неоснован и мора да биде от-
фрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата.

В. Останати жалбени наводи

57. Жалителот истакна и жалбени наводи согласно членот 6 став 3 (а) и (b) од 
Конвенцијата. Со допис од 14 ноември 2006 и 15 септември 2008 година, 
тој исто така се жалеше дека доказите биле прифатени во фотокопии и 
дека одлуките на домашните судови не содржеле образложени причини.
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58. Судот ги испита овие жалбени наводи. Сепак, во правец на сите доставени 
материјали до него, како и согласно прашањата од жалбените наводи кои 
се во негова надлежност, Судот утврди дека, тие не откриваат било каква 
појава на повреда на правата и слободите пропишани во Конвенцијата и 
нејзините Протоколи.

59. Следи дека, овој дел од жалбата е очигледно неоснован и мора да биде 
отфрлен согласно членот 35 ставовите 3 и 4 од  Конвенцијата.

II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

60. Членот 41 од Конвенцијата пропишува: “Ако Судот нашол дека има повре-
да на Конвенцијата или Протоколите, и ако внатрешното право на засег-
натата Висока Договорна Страна дозволува само делумна отштета, Судот, 
доколку е потребно, ќе доделиправична отштета на оштетената страна“.

A. Штета

61. Жалителот бараше 10,000 евра на име нематеријална отштета за душевна 
болка, оддолжената неизвесност и загубата на неговиот углед која била 
резултат од должината на постапката.

62. Владата ги оспори овие барања, изразувајќи став дека, жалителот самиот 
бил одговорен за прекумерната должина на постапката.

63. Судот смета дека, жалителот неспорно претрпел нематеријална штета. 
Одлучувајќи на правична основа, му доделува 1,600 евра по овој основ, 
зголемени за било какви давачки кои би можело да се засметаат.

Б. Трошоци

64. Жалителот исто така бараше 2,500 евра за трошоци направени пред   Су-
дот. Овој износ вклучувал трошоци за адвокатите односно за правна рабо-
та од четириесет часа. 

65. Владата го оспори ова барање како неосновано и прекумерно.

66. Согласно судската пракса на Судот, жалителот има право на надомест на 
трошоците, само ако се докаже дека тие биле навистина и неопходно на-
правени и дека се разумни по обем Во конкретниот случај, според инфор-
мациите кои беа доставени до Судот, како и фактот дека, само за должи-
ната на постапката беше утврдена повреда, Судот смета дека е разумно да 
му додели износ од 600 евра за постапката пред Судот, зголемени за било 
какви давачки кои би можело да се засметаат.
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В. Затезна камата

 Судот смета за соодветно затезната камата да се пресметува според 
најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската централ-
на банка, на која треба да се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува жалбата во врска со должината на постапката за допуштена, 
додека остатокот од жалбата за недопуштен.

2. Смета дека, има повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата.

3. Утврди дека,

(aТужената држава треба да му ги исплати на жалителот во рок од 3 месеци 
од правосилноста на пресудата согласно член 44 став 2 од Конвенцијата, 
следните износи кои треба да бидат исплатени во домашната валута на 
одговорната држава по стапка на денот на исплатата:

(i) 1,600 евра (илјада и шестотини евра), зголемени за било какви давачки 
кои би можело да се засметаат, на име нематеријална отштета; 

(ii) 600 евра (шестотини евра), зголемени за било какви давачки кои би мо-
жело да се засметаат, на име трошоци; (b) Дека по протекот на горе на-
ведените три месеци се до исплатата, ќе се засметува камата на горена-
ведените износи, по стапка еднаква на најниската стапка за позајмени 
средства на Европската централна банка, за периодот до плаќањето плус 
3 процентни поени.

4. Го отфрла преостанатиот дел од барањето на жалителот за правична от-
штета.

 Изготвено на англиски и доставено на писмено на 27 мај 2010 година, со-
гласно членот 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Claudia Westerdiek       Peer Lorenzen
        Секретар         Претседател
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4. ДЕМЕРЏИЕВА И ДРУГИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(апликација бр. 19315/06)

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР, 10 ЈУНИ 2010

 Во случајот на Демерџиева и други против Република Македонија,

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет со-
ставен од:

Peer Lorenzen, Претседател,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Мирјана Лазарова Трајковска,

Zdravka Kalaydjieva, судии,

и Claudia Westerdiek, секретар на одделот,

 Расправајќи на затворена седница на 11 мај 2010 година, Ја донесе следна-
ва пресуда, усвоена на истиот датум:

ПОСТАПКА

1. Случајот започна со апликација (бр. 1931/06) против Република Македонија, 
поднесена до Судот согласно членот 34 од Конвенцијата за заштита на чо-
вековите права и основни слободи (“Конвенцијата“) од страна на тројца 
македонски државјани, г-ѓа Наташа Демерџиева (“првиот жалител“), 
г-дин Александар Шуклев (“вториот жалител“) и г-дин Живко Демерџиев 
(“третиот жалител“), на 4 април 2006. На 19 јуни 2006 третиот жалител 
почнал. Г-ѓа Добрила Демерџиева, неговата сопруга, достави писмо на на-
мери  изразувајќи дека сака да ја продолжи жалбата во негово име.
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2. Жалителите беа застапувани од страна на г-дин Т.Торов, адвокат кој работи 
во Штип. Македонската Влада (“Владата“) беше застапувана од страна на 
нејзиниот Агент, г-ѓа Р. Лазареска Геровска.

3. Жалителите особено наведуваа дека им било ускратено правото на фер 
судење, особено од причини што Врховниот суд погрешно одбил да го раз-
гледа нивното барање за вонредно преиспитување на правосилна пресу-
да, сметајќи го за ненавремено. 

4. На 5 јануари 2009 Претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја комуници-
ра оваа жалба до Владата. Беше одлучено да се испитува основаноста на 
жалбата едновремено со нејзината допуштеност (член 29 став 3).

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

5. Жалителите се родени во 1979, 1986 и 1941 соодветно и живеат во Скопје. 

6. На 19 ноември 2004 Основниот суд Гевгелија (“судечкиот суд“) ги осудил 
жалителите за трговија со дрога и определил казни од три, шест и четири 
години соодветно. Судечкиот суд утврдил дека на 22 јуни 2004, извесен Н. 
( презимето на г-дин К.Н., како што било утврдено во домашната постапка, 
подоцна ословуван како г-дин К.Н.) и третиот жалител, дошле во куќата 
на првиот жалител каде таа живеела со вториот жалител, нејзиниот по-
синок. Жалителите купиле 1012 грама хероин од Н. за износ од 7500 евра. 
Откога задржале одредено количество дрога во куќата, жалителите ги 
разделиле преостанатите 952 грама во две пакувања за да ги продадат на 
г-дин Н.Н., неидентификуван краен купувач, со кој биле договорени да се 
сретнат во парк близу до Гевгелија. Вториот жалител земал такси а пре-
останатите жалители отишле со автомобилот на Н. за да го сретнат г-дин 
Н.Н. Полицијата ги запрела автомобилите и ја нашла дрогата во таксито. 
Н. избегал. Судечкиот суд ги утврдил овие факти меѓу другото, врз основа 
на изјавите на вториот и третиот жалител, дадени во предистражната по-
стапка. Судот исто така се осврнал и на изјавите на првиот и третиот жа-
лител на расправата, имено дека биле жртви на конструирано сценарио и 
дека не го познавале Н. Пред датумот кога било сторено кривичното дело, 
но ги одбил од причини што биле во полза на одбраната. Сведочењата на 
двајцата сведоци, како и материјалните докази, биле исто така земени 
предвид.

7. Жалителите се жалеле, помеѓу останатото, дека биле наместени да го сто-
рат кривичното дело од страна на агент-провокатор, кому полицијата му 
дозволила да го напушти местото на настанот. Тие понатаму се жалеле 
дека не бил направен никаков обид да се открие вистината што се однесу-
ва на вмешаноста на Н. Во извршувањето на делото. 
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8. На јавната седница одржана на 25 март 2005, во присуство на јавниот об-
винител, жалителите и нивниот бранител, Апелациониот суд Скопје ја 
одбил жалбата на жалителите и ја потврдил одлуката на судечкиот суд. 
Судот нашол дека напорите да се открие локацијата на Н. била неуспешна. 
Тој понатаму нашол дека судечкиот суд ја засновал својата одлука на зна-
чителен број на докази, кои, земени во целина, ја потврдиле вмешаноста 
на жалителите во извршувањето на кривичното дело.

9. Судечкиот суд ја испратил оваа одлука до жалителите по пошта. Поштенски 
штембил “Скопје-Маџари“ од 13 април 2005 бил ставена на повратницата 
која била вратена до судечкиот суд. Според Владата, овој штембил бил ста-
вен од затворот каде жалителите биле притворени за време на постап-
ката во прашање. Според три други повратници кои го имаат печатот на 
затворот, оваа одлука била примена од страна на жалителите на 14 април 
2005. Секој од жалителите ги потпишал и датирал овие повратници: први-
от жалител ја примил одлуката на 18 април 2005, вториот жалител на 14 
април 2005 и третиот на 16 април 2005.

10. На 16 мај 2005 жалителите поднеле вонредно барање за преиспитување 
на правосилна пресуда. Тие накратко ја поднеле основата на своето барање 
и изјавиле дека ќе следи детално образложение.

11. Во поднесок од 30 мај 2005, жалителите ги поднеле целосно своите фак-
тички и правни основи за жалба. Тие се жалеле меѓу другото дека, биле 
наместени да го сторат делото од страна на Н. чие вистинско име било 
К.Н. Тие обезбедиле податоци за него и изјавиле дека тој бил активно вме-
шан во кривичното дело и работел како агент-провокатор, под водство на 
полицијата, која го испратила да го поттикне вториот жалител да ја купи 
дрогата, со оглед на неговото претходно кривично досие од тој вид. Тие 
понатаму останале на тоа дека г- дин К.Н. соработувал со полицијата и во 
други случаи, со цел да му помогне на својот роднина кој отслужувал каз-
на затвор за трговија со дрога. Вмешаноста на полицијата во кривичното 
дело била поткрепена,  помеѓу останатото, и со следново: тие им дозво-
лиле на г-дин К.Н. и г-дин Н.Н., неидентификуваниот краен купувач, да го 
напуштат местото на настанот во времето на апсењето на жалителите; 
дрогата не била пронајдена при рутинска полициска проверка, туку врз 
основа на претходна информација за нејзината локација; и двајца детек-
тиви со познат идентитет биле присутни на местото на настанот. Тие по-
натаму се пожалиле дека судовите пропуштиле да обезбедат докази од 
овие двајца детективи и другите полициски службеници кои биле присут-
ни на местото на настанот. Жалителите се повикале на праксата на Судот 
за влијанието на агентот-провокатор на правата на осудениците според 
членот 6 од Конвенцијата.
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12. На 6 септември 2005 Врховниот суд го отфрлил барањето за вонредно 
преиспитување како ненавремено. Тој го сторил тоа откога го прибавил 
мислењето на јавниот обвинител во кое тој побарал барањето да биде од-
биено. Судот утврдил дека одлуката на Апелациониот суд им била доста-
вена на жалителите на 13 април 2005.

13. Во поднесоците од 7 и 25 ноември соодветно, жалителите побарале од 
Врховниот суд да ја исправи грешката во однос на датумот на доставата 
на одлуката на Апелациониот суд. Во поткрепа на своето барање, тие под-
неле копија на повратниците со печатот на затворот како и нивните пот-
писи (види став 9 погоре). Ова барање останало неодговорено.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО

14. Според членот 84 од Законот за кривична постапка, ниту датумот на до-
става на пресудата, ниту датумот на настанот, не се земаат како датуми од 
кои започнува да тече рокот. Како почетен ден за сметање на рокот се зема 
следниот ден. Ако последниот ден од рокот се паѓа во државен празник, 
сабота или недела, рокот истекува на крајот на следниот работен ден. 

15. Членот 411 (1) и (2) пропишува дека лице кое е осудено со правосилна 
одлука и казна затвор, може да вложи барање за вонредно преиспитување 
на правосилна пресуда. Жалбата може да биде поднесена во рок од 30 дена 
од датумот на кој на осуденото лице му е доставена одлуката.

16. Другите одредби кои се релевантни за односниот случај се опишани во 
случаите Горгиевски и Мамудовски (види Горгиевски против РМ (одлука) 
бр.

18002/02, 6 мај 2008 и Мамудовски против РМ (одлука) бр. 49619/06, 10 март 
2009).

ПРАВО

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

17. Жалителите се жалеа според членот 6 од Конвенцијата на повреда на 
принципот на еднаквост на оружјата, со оглед на тоа што судовите не го 
испитале наводниот агент-провокатор, чие активно вмешување ја обе-
збедило нивната осуда, ниту детективите и полициските службеници 
кои биле присутни на местото на настанот. Тие исто така се жалиеа дека 
нивната осуда била заснована само на докази добиени од агентот-прово-
катор; дека судските одлуки не биле образложени; и дека Врховниот суд 
им го ускратил правото на пристап до суд со тоа што погрешно одбил да го 
испита нивното барање за вонредно преиспитување на правосилна пре-
суда. Во врска со последниот жалбен навод, тие исто така се повикаа на 
членот 13 од Конвенцијата и членот 2 од Протоколот 7. Судот смета дека 
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жалбените наводи на жалителите според последните членови, е всушност 
повторување на жалбата според членот 6 и треба да биде испитана соод-
ветно. Членот 6 став 1 од Конвенцијата, во делот кој е релевантен, гласи:

 “ во определувањето на... секоја кривична пријава против него...секој има 
право на фер...судење...од страна на...трибунал...“

А. Жалбата за “правото на пристап до суд“

1. Допуштеност

18. Владата не истакна приговор во врска со допуштеноста на жалбата.

19. Судот на почетокот забележува дека третиот жалител починал на 19 јуни 
2006. Судот смета дека, од причините образложени во случаите Ивановски 
и други“ и “Стојковиќ“,применливи и за овој случај, вдовицата на третиот 
жалител има активна легитимација според членот 34 од  Конвенцијата 
во однос на неговите жалби (види помеѓу останатото Ивановски и други 
против РМ, бр. 34188/03, став 18, 26 ноември 2009 и Стојковиќ против РМ, 
бр. 14818/02, став 25, 26, 8 ноември 2007).

20. Понатаму смета дека оваа жалба не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 став 3 од Конвенцијата. Судот исто така забележува дека жал-
бата не е недопуштена на било која друга основа. Оттука, мора да биде 
прогласена за допуштена. 

2. Основаност

а) Произнесувања на страните

21. Жалителите повторија дека Врховниот суд погрешно го отфрлил нивното 
барање за вонредно преиспитување како ненавремено. Тие исто така ја 
спореа и можноста за враќање во поранешна состојба во кривичната по-
стапка. 

22. Владата се произнесе дека жалителите можеле да поднесат барање, отко-
га ја примиле одлуката на Врховниот суд, за преотворање на постапката. 
Во суштина, на жалителите не им било ускратено правото на пристап до 
судот. Но, Врховниот суд одлучил по случајот врз основа на судските спи-
си како што им биле препратени од страна на судечкиот суд, кои наводно 
не содржеле копија од повратниците со печатот на затворот и потписи-
те на жалителите (види став 9 погоре). Тие се согласиле дека е сторена 
очигледна грешка во односниот случај, која е изолирана и не претставува 
системски проблем. Оттука, тие го поканиле Судот да одлучи по случајот 
во согласност со својата пракса.
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б) Став на Судот

23. Што се однесува на аргументот на Владата дека жалителите пропуштиле 
да побараат преотворање на постапката, Судот забележува дека Врховни-
от суд, како највисок суд, го разгледал барањето на жалителите и го от-
фрлил како ненавремено. Не постои редовен правен лек против оваа од-
лука. Барањето на жалителите од 7 ноември 2005 (види став 13 погоре) 
било бесполезно. Дополнително, не била поднесена никаква судска прак-
са за да го поткрепи владинот аргумент дека барањето за преотворање на 
постапката против одлуката на Врховниот суд би било достапно и ефек-
тивно средство. 

24. Судот понатаму забележува дека жалителите биле осудени и им била из-
речена казна затвор. Барањето за вонредно преиспитување на одлуката 
бил оттука ефективен лек против конечната одлука од 25 март 2005 со 
која била потврдена нивната осуда (види Горгиевски, цитирана погоре, 
и Мамудовски, цитирани погоре). На 16 мај 2005 жалителите го поднеле 
барањето пред Врховниот суд. Деталните основи на барањето биле со да-
тум 30 мај 2005 (види ставов 10 и 11 погоре). Врховниот суд ја отфрлил 
жалбата како поднесена надвор од рокот од 30 дена според членот 411 
од Законот за кривична постапка (види став 15 погоре). Притоа, судот го 
земал 13 април 2005 како датум на достава на одлуката на Апелациониот 
суд. Судот, притоа, не ги земал во предвид копиите на повратниците на кои 
се наоѓал печатот на затворот и потписите на жалителите. Ова било така 
затоа што, како што и Владата потврди, тие не биле вклучени во судските 
списи доставени до Врховниот суд. Иако Судот не може да шпекулира кој 
орган го ставил печатот со датум 13 април 2005, јасно е дека одлуката на 
Апелациониот суд била примена од страна на затворот на 14 април 2005. 
Според потписите на жалителите на тие повратници, првиот жалител ја 
примил оваа одлука на 18 април 2005, вториот жалител на 14 април 2005 
и третиот на 16 април 2005. Во овие околности, барањето на жалителите 
од 16 мај 2005 било навремено поднесено, а согласно членот 84 од Законот 
за кривична постапка (види став 14 погоре). 

25. Судот веќе нашол дека правилата кои одредуваат рокови за вложување на 
жалби не треба да бидат применувани на начин кој им оневозможува на 
страните да користат достапен лек. Ова прашање е во доменот на правна-
та сигурност. Проблемот во односниот случај е дека процесното правило 
било применето на таков начин со што спречило мериторно испитување 
на жалбата на жалителите, со ризикот дека нивното право на ефикасна 
заштита од страна на судот би било повредено (види, помеѓу останатото, 
Zvolský and Zvolská v. the Czech Republic, бр. 46129/99, § 51, ECHR 2002-IX).

26. При околностите на овој случај, Судот смета дека Врховниот суд погре-
шил со одбивањето на барањето за вонредно преиспитување на право-
силна пресуда на жалителите од 16 мај 2005, лишувајќи ги од правото на 
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пристап до суд (види, помеѓу останатото, Фетаовски против Република 
Македонија, бр. 10649/03, §§ 37-41, 19 јуни 2008).

 Оттука, има повреда на правото на пристап до суд на жалителите, во смис-
ла на членот 6 став 1 од Конвенцијата. 

Б. Останатите жалби според членот 6 од Конвенцијата

27. Жалителите понатаму се жалеле според членот 6 од Конвенцијата дека 
агент-провокатор бил вмешан во нивното осудување, дека судовите не го 
испитале агентот провокатор, ниту детективите и полициските службе-
ници кои биле присутни на местото на настанот, и дека оттука, одлуките 
на судовите не биле образложени.

28. Судот забележува дека овие жалби биле покренати во барањето за во-
нредно преиспитување на правосилна пресуда пред Врховниот суд (види 
став 11 погоре). Имајќи ги предвид претходните наоѓање дека овој суд 
погрешно отфрлил да ја разгледа оваа жалба како ненавремена, Судот не 
може да ги испита овие жалбени наводи. Тоа е така затоа што не може да 
се шпекулира каков би бил исходот доколку Врховниот суд ја прифатил 
жалбата на жалителите како допуштена и мериторно ја разгледал (види, 
помеѓу останатото, Николов против Република Македонија, бр. 41195/02, 
став 29, 20 декември 2007).

II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

29. Членот 41 од Конвенцијата утврдува:

“Доколку Судот најде дека има повреда на Конвенцијата или на нејзините 
Протоколи, и доколку внатрешното право на Високата Договорна Страна 
дозволува само делумна репарација, Судот, доколку е потребно, ќе досуди 
правичен надомест на оштетената страна. “

A. Штета

30. Првиот жалител бараше 24.181 евра на име материјална штета за загубе-
на добивка помеѓу 22 јуни 2004, датумот на нејзиното отпуштање, и мо-
ментниот период. Г-ѓа Добрила Демерџиева барала 13.580 евра за загуба 
на пензијата во периодот од 19 јуни 2006 (датумот на смртта на првиот 
жалител) до денот кога тој би наполнил 75 години, како просечна живот-
на возраст. Во таа насока таа се произнесе дека третиот жалител починал 
од удар додека бил во затвор, кој го претрпел како директна последица на 
спорната постапката. Во врска со нематеријалната штета, првиот жалител 
барал 15 000 Евра, а останатите жалители побарале секој по 20.000 Евра. 

31. Владата ги оспори овие барања како неосновани. Тие понатаму изјавија 
дека не постои причинско последична врска помеѓу наводните повреди и 
бараната материјална штета. 
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32. Судот смета дека основата за доделување на правичен надомест во одно-
сниот случај мора да биде лишувањето на жалителите на правото на при-
стап до судот според членот 6 став 1 од Конвенцијата. Судот не може да 
шпекулира што би бил исходот од односната постапка доколку немало по-
вреда по овој основ. Оттука не наоѓа причинско последична врска помеѓу 
бараната материјална штета и утврдената повреда на членот 6. Соодвет-
но, Судот не доделува надомест по овој основ. Од друга страна, жалители-
те морале да претрпат нематеријална штета како резултат на повредата 
на нивното право на пристап до суд, кое, во принцип, најдобро се надо-
местува со преотворање на постапката на национално ниво. Одлучувајќи 
на еднаква основа, Судот му доделува на секој жалител сума од 2000 евра, 
зголемена за секоја такса која би можела да биде наплатлива. 

33. Сепак, Судот смета дека најсоодветната форма на надомест во случаите 
каде е утврдено дека со повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата, жали-
телот немал право на пристап до суд, како правило би било преотворање 
на постапката и преиспитување на случајот со сите барања на фер судење ( 
види Kostadin Mihaylov v. Bulgaria, бр. 17868/07, §§ 59 and 60, 27 март 2008).

Б. Трошоци

34. Жалителите исто така бараа 6175 Евра на име на трошоците пред до-
машните судови и 6186 Евра за оние пред Судот. Овој износ ги опфаќал 
надоместоците за застапниците на жалителите пред Судот и домашните 
судови, врз основа на тарифникот на Адвокатската комора, како и трошо-
ци за праќање по пошта и копирање. Жалителите доставија листа на спец-
ифициран трошковник. Не беше поднесен ниту еден документ во прилог 
на овие трошоци.

35. Владата ги оспори овие трошоци како неосновани и прекумерни. Тие се 
произнесоа дека нема ниту еден поднесен доказ за да покаже дека истите 
биле реално сторени, ниту пак дека биле потребни со цел да се бара за-
штита и надомест за наводните повреди обжалени пред Судот.

36. Според праксата на Судот, жалителот има право на надомест на трошоците 
само доколку се покаже дека истите биле навистина и неопходно потреб-
ни и се разумни по висина (види Костовска против Република Македонија 
бр. 44353/02, § 62, 15 јуни 2006). Со оглед на трошковникот поднесен од 
жалителите, Судот смета дека трошоците побарани во врска со постапка-
та пред домашните судови не биле сторени со цел да се превенира или 
поправи најдената повреда или да се обезбеди надомест на жалителите; 
оттука го одбива барањето на жалителите по овој основ. Што се однесува 
до трошоците побарани по основ на постапката пред Судот, Судот наоѓа, со 
оглед на документите пред себе и со оглед на горните критериуми, дека 
бараната сума е прекумерна и делумно неоснована, и наместо тоа доде-
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лува сумата од 2500 Евра, плус било која такса која би можела да биде на-
платлива за жалителите.

В. Затезна камата

37. Судот смета дека е соодветно затезната камата да биде заснована на мар-
гиналната рата за заем на Европската Централна Банка, на која треба да и 
се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува жалбата за допуштена,

2. Смета дека има повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата во однос на 
правото на жалителите на пристап до суд, 

3. Смета дека нема потреба да се испитуваат останатите жалби по членот 6 
од Конвенцијата.

4. Смета

(a) дека одговорната Држава треба да им плати на првиот и вториот жали-
тел, како и на вдовицата на третиот жалител, во рок од три месеци од 
датумот на кој пресудата ќе стане конечна согласно членот 44 став 2 од 
Конвенцијата, следните износи конвертирани во националната валута на 
одговорната Држава по стапка применлива на денот на исплатата:

i) сумата од 2000 евра (две илјади евра) секому на име нематеријална штета, 
плус било која такса која би можела да биде наплатлива,

ii) заедничка сума од 2500 евра (две илјади и пет стотини евра) на име трошо-
ци, плус бил која такса која би можела да биде наплатлива за жалителите;

(б) дека по истекот на рокот од наведените три месеци, до исплатата ќе се за-
сметува камата на горенаведените износи по стапка еднаква на најниската 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот 
до плаќањето плус 3 процентни поени

5. Го отфрла преостанатиот дел од барањето за правична отштета за жали-
телите. 

 Изготвено на англиски и доставено на писмено на 10 јуни 2010, согласно 
членот 77 ставови 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Claudia Westerdiek      Peer Lorenzen
          Секретар        Претседател
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5.  БОРИС СТОЈАНОВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(апликација бр. 41916/04)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР, 6 МАЈ 2010

 Во случајот БОРИС СТОЈАНОВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи во судски со-
вет во состав:

Peer Lorenzen, Претседател,

Renate Jaeger,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Mark Villiger,

Мирјана Лазарова Трајковска

Zdravka Kalaydjieva судии,

и Claudia Westerdiek, секретар на одделот

 Расправајќи на затворена седница на 30 Март 2010 година, 

 Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум:

ПОСТАПКА

1. Постапката е иницирана со апликацијата (бр. 41916/04) против Република 
Македонија поднесена до Судот согласно член 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи (“Конвенцијата”) од 
страна на македонскиот државјанин, г-дин Борис Стојановски (“жалите-
лот”), на 26 Октомври 2004 година.

2. Жалителот беше застапуван од страна на г-дин Б.Гроздановски, адвокат од 
Скопје. Владата на Република Македонија (“Владата”) беше застапувана 
од страна на нејзиниот агент г-ѓа Р. Лазареска Геровска. 
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3. Жалителот тврдеше дека постапките траеле неразумно долго и дека не му 
бил овозможен пристап до суд.

4. На 2 Февруари 2009 година Претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја 
комуницира жалбата до Владата. Постапувајќи согласно член 29 став 3 од 
Конвенцијата, Судот одлучи во исто време да постапува како во однос на 
допуштеноста така и во однос на основаноста на жалбата.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

5. Жалителот е роден 1983 година и живее во Скопје 

6. На 20 Февруари 1994 година жалителот, малолетен во тоа време, бил по-
вреден во тепачка со г-дин Т.П и г-дин Н.З (“обвинетите”).

7. На 10 Февруари 1995 година истражниот судија ја запрел истрагата бидејќи 
јавниот обвинител се откажал од обвинението. На 20 Февруари 1995 годи-
на жалителот го презел обвинението како субсидијарен тужител. На 24 
Април 1997 година јавниот обвинител се приклучил и го презел обвине-
нието. Пред овој датум, судечкиот судија одржал пет расправи, прибавил 
вештачење според кое жалителот имал претрпено тешки телесни повре-
ди.

8. Тринаесет расправи биле презакажувани во периодот од 18 Август 1997 
година и 11 Декември 1998 година, поради отсуство на обвинетите или на 
вештото лице. На 11 Јуни 1999 година било направено второ вештачење 
поради карактерот и сериозноста на повредите кои ги претрпел жалите-
лот.

9. На 10 Јануари 2000 година Основниот суд во Скопје (“судечкиот суд”) ги 
огласил обвинетите за виновни за нанесување тешка телесна повреда 
и им изрекол условна осуда. Тој нашол дека тие го удриле жалителот по 
главата поради што тој добил потрес на мозокот. Понатаму, судот го упа-
тил жалителот, согласно член 101 од Законот за кривична постапка (види 
точка 22 подолу) да побара надомест на штета, која што тој ја побарал во 
текот на постапката, во посебна парнична постапка пред граѓански суд. 
Последново барање не било специфицирано.

10. На 6 Јули 2000 година Апелациониот суд во Скопје ја уважила жалбата на 
обвинетите и ја укинал пресудата на судечкиот суд.

11. На 12 Февруари 2002 година Институтот за судски вештачења му доста-
вил на судот уште едно вештачење според кое жалителот претрпел потрес 
на мозокот, кој претставува тешка повреда.
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12. На 19 Ноември 2002 година судечкиот суд ги огласил обвинетите за винов-
ни и им изрекол условна осуда. Тој ја повторил својата претходна одлука 
која се однесувала на барањето на жалителот за надомест на материјална 
и нематеријална штета поврзана со повредата, дека треба да го бара во 
посебна граѓанска постапка.

13. На јавната седница одржана на 10 Јули 2003 година, Апелациониот суд во 
Скопје ја укинал оваа одлука и предметот го вратил на повторно судење.

14. На 18 Март 2004 година судечкиот суд ја прекинал постапката бидејќи 
настапила застареност на гонењето. Понатаму го советувал жалителот 
дека може да бара надомест на штета во посебна граѓанска постапка пред 
граѓански суд. Бидејќи жалба не била поднесена, оваа одлука станала ко-
нечна на 14 мај 2004 година.

15. За време на постапките, жалителот се жалел до повеќе државни институ-
ции за начинот на кој овие постапки биле водени. 

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

1. Закон за парнична постапка од 1998 година

16. Според член 12 став 3 од Законот за парнична постапка од 1998 година, 
кој бил на сила во тоа време, судот во поглед на постоењето на кривично 
дело и кривична одговорност на сторителот е врзан за правосилната пре-
суда на кривичниот суд со која обвинетиот се огласува за виновен.

17. Во членот 197 неведени се основите според кои парничната постапка ipso 
jure, може да се прекине. Според членот 198 став 2 парничниот суд може 
да определи прекин на постапката кога одлуката за тужбеното барање за-
виси од тоа дали е сторено кривично дело, кој е сторителот и дели е тој 
одговорен.

2. Закон за кривичната постапка од 1997 година

18. Согласно член 55 од законот за кривична постапка, оштетениот и приват-
ниот тужител имаат право во текот на истрагата да предлагаат  докази 
што се од важност за утврдување на вистината и за одредување на нивни-
те имотноправни барања. На главниот претрес тие имаат право да пред-
лагаат докази, да им поставуваат прашања на обвинетиот, на сведоците и 
на вештаците, да изнесуваат забелешки и објасненија во поглед на нивни-
те искази и да даваат други изјави и да ставаат други предлози.

19. Членот 96 предвидува дека имотно-правно барање што настанало поради 
извршување на кривично дело ќе се расправа во кривичната постапка, ос-
вен ако со тоа не би се оддолжувала значително таа постапка.
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20. Согласно членот 98 став 2 и 3 имотно правното барање може да се поднесе 
најдоцна до завршувањето на главниот претрес пред првостепениот суд. 
Тоа треба да биде образложено и поткрепено со докази.

21. Според член 100 судот може да го испита обвинетиот за фактите наведе-
ни во имотно правното барање. Ако со изведувањето на имотно- правно 
барање значително би се одложила кривичната постапка, судот ќе се огра-
ничи на собирање на оние податоци чиешто утврдување подоцна не би 
било можно или би било значително отежнато.

22. Членот 101 предвидува дека за имотно-правните барања одлучува судот. 
Ако судот го огласи обвинетиот за виновен, на оштетениот може да му го 
досуди имотно-правното барање во целост или делумно. Во вториот случај 
судот може да го ушати оштетениот остатокот да го бара во граѓанска по-
стапка. Истот важи и во случај ако доказите изведени во кривичната по-
стапка не се доволни за досудување на имотно правно барање (член 101 
став 2).

23. Во случај кога судот ќе донесе ослободителна пресуда, или пресуда со која 
се одбива обвинението, кога со решение ќе ја запре кривичната постап-
ка, или кога се отфрла обвинителниот акт, ќе го упати оштетениот своето 
имотно-правното барање да го остварува во граѓанска постапка (член 101 
став 3).

3. Закон за облигациони односи од 1978 - кој бил во сила во тоа време

24. Членот 195 предвидува право на паричен надоместок во случај на теле-
сна повреда. Согласно член 200, оштетениот може да бара нематеријална 
штета претрпена од слични основи.

25. Согласно член 376 барањето за надомест на штета застарува после три 
години откако оштетениот дознал за штетата и за лицето кое ја при-
чинило истата. Апсолутна застареност настанува после пет години од 
настанувањето на штетата.

26. Ако штетата настанала како резултат на кривично дело, барањето за 
надомест на штета застарува по истекот на времето предвидено за 
застарување на кривичното гонење, ако тоа траело подолго (член 377).

27. Течењето на роковите за застареност прекинува ако тужителот по-
вел постапка пред суд или друг надлежен орган заради утврдување или 
обезбедување на своето побарување (член 388).

28. Според членот 390, доколку судот ја одбие тужбата поради ненадлежност 
или поради некоја друга причина која не е поврзана со основаноста на 
тужбеното барање и ако тужителот по истекот на 3 месеци  од правосил-
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носта на таа одлука повторно го поднесе своето барање, ќе се смета дека 
рокот за затсареност бил прекинат со првото поднесување на тужбата.

29. Ако рокот за застареност е прекинат поради поднесување барање во дру-
га постапка, истиот повторно почнува да тече по завршувањето на таа по-
стапка ( член 392 став 3).

4. Закон за облигациони односи од 2001 година

30. Законот за облигациони односи од 2001 година ги предвидува истите 
правила за надомест на штета, застареност и прекин на застареноста како 
тие опишани во точки 24-29 погоре ( член 184,189,365,366,377,379 и 381 
став 3)

5. Релевантна домашна судска пракса

31. Со одлука потврдена на втор степен, граѓанската постапка во која тужите-
лот бара надомест на штета причинета од страна на трето лице, треба да 
го чека исходот од кривичната постапка која се води против обвинетиот 
(П.бр.3183/07).

ПРАВО

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

32. Жалителот се жалел дека должината на постапката по отказот не била во 
согласност со барањето за “разумен рок” предвидено во член 6 став 1 од

Конвенцијата, кој гласи:

 “ При определување на неговите граѓански права и обврски ……., секој има 
право на ………….судење во разумен рок пред ………..трибунал……….”

А. Допуштеност

1. Компатибилност

а) Компатибилност ratione materiae

  i. Произнесување на странките

33. Владата тврдеше дека барањето е некомпатибилно ratione materiae 
бидејќи во кривичната постапка не се утврдувале граѓанските права и 
обврски на жалителот ниту пак кривични обвинувања кон него. Во врска 
со тоа, тие изјавија дека жалителот, како оштетена страна, имал споредна 
улога во постапката, и дека неговото барање за обештетување поднесено 
во таа постапка не може да се изедначи со граѓанска тужба за надомест на 
штета испитувана од страна на граѓанските судови.
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34. Тие понатаму тврдеа дека согласно член 12 став 3 од Законот за пранич-
на постапка, граѓанскиот суд е врзан за одлуката донесена во кривичната 
постапка и се обврзани согласно член 198 став 2 од законот за кривична 
постапка (види точка 17 погоре) да го почекаат исходот од кривичната 
постапка.

35. Жалителот ги оспори аргументите на Владата.

ii. Став на Судот

36. Судот на почетокот забележа дека жалителот не бил обвинет во 
кривичната постапка, но учествувал како оштетена страна. Во таа насока, 
забележува дека членот 6 не се однесува на кривични постапки во однос 
на правото трети лица да бидат обвинети или осудени за кривично дело.  
Може, меѓутоа, да се применува на оние постапки каде што има предјавено 
оштетно побарување од страна на оштетениот (види Perez v. Франција 
[GC], бр. 47287/99, точки 57-72, ЕСЧП 2004-I).

37. Согласно законодавтсвото на тужената држава, оштетениот со кривичното 
дело може, според Законот за облигациони односи, да поведе граѓанска 
постапка за надомест на штета, независно од обвинението, пред граѓански 
суд. Тој исто така може да бара надомест на штета и пред кривичниот суд 
заедно со обвинението согласно член 98 став 2 од Законот за кривична по-
стапка. Домашното законодавство, според тоа му дава на оштетениот од 
кривичното дело можност да избере дали своето барање за надомест на 
штета ќе го покрене во кривичната или во граѓанска постапка.

38. Дополнително, според членот 12 од Законот за парнична постапка, 
граѓанските судови се врзани за конечната одлука донесена во кривична-
та постапка во однос на извршувањето на кривичното дело и кривичната 
одговорност на сторителот. Според Владата, граѓанските судови треба да 
го чекаат исходот од кривичната постапка.

39. Во конкретниов случај, жалителот истакнал парично обесштетување по-
ради претрпената загуба како резултат на нападот. Со тоа што го поднел 
своето барање за обесштетување пред судечкиот суд, јасно ја искажал 
својата намера да бара обештетување за одредена штета настаната од на-
падот. Според тоа, тој се стекнал со статус на странка во постапката, иако 
формално не постои одлука која му го признала тоа својство. Владата не 
доставила никакви аргументи за тоа зошто пријавувањето на оштетно-
то побарување во текот на кривичната постапка не било изедначено со 
поднесување на барање за обештетување пред граѓанскиот суд.

40. Во поглед на ова судот смета дека членот 6 е применлив во оспорената по-
стапка од моментот кога жалителот стекнал статус на странка во постап-
ката, односно од моментот кога го поднел своето барање за надомест на 
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штета, која ја претрпел како резултат на кривичното дело. Во недостаток 
на било каков доказ за точниот датум кога жалителот го поднел своето 
барање, Судот врз база на расположливиот материјал, ќе постапува врз 
основа на претпоставката дека најдоцна на 10 јануари 2000 година, бил 
денот кога судечкиот суд за прв пат го разгледал барањето за надомест од 
жалителот. Според тоа, приговорите на Владата дека жалбата е некомпа-
тибилна ratione materie со одредбите на Конвенцијата мора да се одбијат.

б) Компатибилност ratione temporis

41. Владата тврдеше дека жалбата била некомпатибилна ratione temporis

42. Жалителот го оспори овој приговор

43. Судот забележал дека тужената држава ја ратификувала Конвенцијата 
на 10 Април 1997 година. Жалителот бил странка во постапките од 10 
јануари 2000 година, а постапките завршиле со одлука на судечкиот суд 
од 18 март 2004 година, која станала правосилна на 14 мај 2004 година. 
Судот, според тоа, имал надлежност да ги испитува постапките се додека 
тие се однесувале на жалителот. Затоа приговорот мора да се одбие.

2. Неискористување на домашните правни лекови

а) Произнесување на страните

44. Владата тврдеше дека жалителот не ги искористил домашните правни 
лекови, кога се жалел дека не му бил дозволен пристап до суд, бидејќи 
не повел посебна постапка пред граѓански суд, иако за тоа бил упатен од 
судечкиот суд. Тоа дека настапила застареност на кривичното гонење не-
мало никакво влијание врз неговото право да бара паричен надоместок 
пред граѓанскиот суд, бидејќи барањето за обештетување кое го поднел 
во текот на кривичната постапка го прекинал течењето на рокот за за-
стареност согласно Законот за парнична постапка. Во врска со ова, тие се 
повикале на релевантните одредби од Законот за облигациони односи.

45. Жалителот се произнесе дека по прекинувањето на кривичната постап-
ка поради настапување на апсолутна застареност, тој веќе немал право 
да поднесе барање за надомест на штета пред граѓански суд. Повикувајќи 
се на членот 377 од Законот за Облигациони односи (види точка 26 по-
горе) тој тврдел дека истекот на рокот за застареност поврзан со кри-
вичното гонење за делото, повлекол застарување и на имотно-правното 
побарување.

б) Став на судот

46. Судот смета дека прашањето иницирано од страна на Владата е поврзано 
со основаноста на жалбата на жалителот за пристап до суд. Како после-
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дица на тоа, ќе се испитува заедно со оценувањето на основаноста на тој 
дел од жалбата (види Атанасова в. Бугарија, бр. 72001/01 т.34, 2 Октомври 
2008 година).

3. Заклучок

47. Од аспект на аргументите изнесени од двете страни, Судот смета дека 
жалбата не е очигледно неоснована согласно значењето на член 35 став 3 
од Конвенцијата. Понатаму, забележува дека не е недопуштена по некоја 
друга основа. Затоа мора да беде прогласена за допуштена.

Б. Основаност

1. Жалба во однос на “должината на постапката”

а) Произнесување на страните

48. Владата призна дека вкупното траење на постапката било предолго. Не-
успехот на судечкиот суд да го обезбеди присуството на обвинетите во 
текот на судењето и одлуките со кои Апелациониот суд ги укинувал прво-
степените пресуди влијаеле на должината на постапките.

49. Жалителот ги потврди своите жалбени наводи по однос на ова.

б) Став на судот

50. Судот забележува дека, постапките започнале најдоцна на 20 февруари 
1995 година. На 10 Април 1997 година, денот кога тужената држава ја 
ратификувала Конвенцијата, постапките се уште се воделе пред судеч-
киот суд. Меѓутоа, според заклучоците опишани во точка 40 погоре, Су-
дот смета дека периодот кој ќе биде земен во предвид согласно член 6 од 
Конвенцијата започнува на 10 Јануари 2000 година, денот кога жалителот 
се стекнал со својство на странка во постапката (види Атанасова, т.52, ци-
тирана погоре). Постапките завршиле на 14 мај 2004 година, кога одлука-
та на судечкиот суд од 18 Март 2004 година станала правосилна. Релевант-
ниот период траел 4 години, 4 месеци и 4 дена во две судски инстанци.

51. Во поглед на однесувањето на жалителот, судот не наоѓа одложувања кои 
би можеле да му се препишат нему.

52. Што се однесува пак, до домашните судови, Судот смета дека не може да 
се каже дека тие не биле активни. Во врска со ова, забележува дека пред-
метот разгледуван во два наврати. Дополнително, интервалите помеѓу 
одлуките во различни судски инстанци не биле неприфатливо долги. 
Имајќи ги во предвид критериумите утврдени во неговата пракса во 
одлучувањето за барањето за судење во разумен рок предвидено во член 
6 став 1 од Конвенцијата (види, меѓу меќу другите, Frydlender v. Франција 
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[GC], бр. 30979/96, т. 43, ЕСЧП 2000-VII; Comingersoll S.A. v. Португалија 
[GC], бр. 35382/97, ECЧП 2000-IV и Philis v. Грција (бр.2), пресуда од 27 Jуни 
1997, Извештаи од пресуди и одлуки 1997-IV, т. 35), Судот смета дека се на 
се целиот тој период не може да се земе за премногу долг. 

53. Според тоа, нема повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата во поглед на 
барањето за судење во разумен рок.

2. Жалба во однос на “пристапот до суд”

а) Произнесување на странките

54. Владата тврдеше дека судечкиот суд донел одлука по барањето на жалите-
лот за надомест на штета во согласност со членот 101 став 2 од Законот за 
кривична постапка (види точка 22 погоре), бидејќи тоа не било поднесено 
во согласност со член 98 став 3 од Законот за кривична постапка (види 
точка 20 погоре), не било прецизирано ниту пак поткрепено со некакви 
докази. Таа понатаму, потврди дека жалителот не се впуштил во посебна 
граѓанска постапка, по завршувањето на кривичната постапка со право-
силна одлука, и покрај тоа што бил советуван од страна на судечкиот суд.

55. Жалителот ги оспори аргументите на Владата.

б) Став на судот

56. Судот на почетокот забележува дека жалителот се жалел на недостаток 
на одлука за основаноста на неговото барање за надомест на штета. Судот 
смета дека тоа ќе биде разгледувано како жалба за пристап до суд. Во по-
глед на неговото оштетно побарување во текот на кривичната постапка, 
судот смета дека истото не било прецизирано. Иако тој недостаток бил ис-
такнат од страна на судечкиот суд (види точка 9 погоре) на него не може 
да се гледа како основа врз која ќе биде одбиено како неосновано. Судот 
понатаму забележува дека жалителот бил советуван од судечкиот суд да 
го поднесе, истовремено со кривичната постапка, своето барање за надо-
мест на штета како посебна граѓанска тужба (види точки 9 и 12 погоре). 
Меѓутоа тоа што тој не повел таква постапка, не може да се стави на негова 
штета, дотолку повеќе што граѓанските судови, според тврдењата на Вла-
дата, се обврзани да да го чекаат исходот од кривичната постапка (види 
точка 31 и 34 погоре). На крај, од причините опишани во пресудата на Ата-
насова, кои се применливи и на овој предмет, Судот смета дека не може да 
се бара од жалителот да поведе, после четири години од предјавувањето 
на своето оштетно побарување и после повеќе од десет години од инци-
дентот, нова постапка пред граѓанскиот суд со барање за обештетување 
поради претрпените повреди (види Атанасова точку 37-46, цитирани по-
горе).
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57. Според тоа има повреда на правото на жалителот на пристап до суд, со-
гласно членот 6 став 1 од Конвенцијата.

II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

58. Членот 41 од Конвенцијата предвидува:

 “Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на  про-
токолите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна 
страна овозможува само делумна репарација на штета, тогаш доколку е 
тоа неопходно, Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.”

А. Штета

59. Жалителот барал 150.000 евра (ЕУР) за нематеријална штета за претрпе-
на емотивна болка и страдање поврзани со нападот.

60. Владата го оспори ваквото барање како неосновано и неповрзано со на-
водната повреда.

61. Судот утврди дека жалителот барал надомест на нематеријална штета 
која тој ја претрпел како резултат на нападот, и понатаму тој не побарал 
никаков надомест како резултат на утврдената повреда. Бидејќи не постои 
причинска врска помеѓу утврдената повреда и наводната штета, судот го 
одбил таквото барање (види Дика v. Република Македонија, бр.13270/02 
т.65, 31 Мај 2007 година).

Б. Трошоци и расходи

62. Жалителот исто така побара 228,774 денари (МКД) или околу 3,730 евра 
за трошоци и расходи што ги имал пред домашните судови. Тој не побарал 
надомест за трошоците направени пред Судот. 

63. Владата го оспори ова барање како неосновано.

64. Согласно праксата на Судот, жалителот може да бара надомест на тро-
шоците и расходите само ако докаже дека истите биле неопходни и на-
вистина направени, и разумни по висина (види Стоименов v. Република 
Македонија, бр.17995/02 т.56, 5 Април 2007 година). По однос на барањето 
на жалителот за надомест на трошоците направени во постапката пред 
домашните судови, Судот забележува дека трошоците не биле направе-
ни со цел да се бара, во домашниот правен систем, заштита и надомест 
од наводната повреда за која се жалел пред Судот. Поради тоа не му до-
делува никаква сума по оваа основа (види Милошевиќ против Република 
Македонија, бр.15056/02, став 34, 20 Април 2006 година). Поради тоа, го 
одбил барањето на жалителот по оваа основа.
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ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува за допуштена жалбата;

2. Утврдува дека имало повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата во поглед 
на правото на жалителот на пристап до суд.

3. Утврдува дека немало повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата во по-
глед на должината на постапката.

4. Го отфрла барањето на жалителот за правична оштета.

 Изготвено на англиски и доставено на писмено на 6 Мај 2010 година, со-
гласно членот 77 ставови 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Claudia Westerdiek                                       Peer Lorenzen
         Секретар        Претседател
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6. МИТРЕВСКИ СИМЕ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(апликација бр. 11621/09)

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР, 25 МАРТ 2010

 Во случајот на Митрески против Република Македонија,

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет со-
ставен од:

Peer Lorenzen,

Renate Jaeger,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Isabelle Berro – Lefevre,

Мирјана Лазарова Трајковска ,

Zdravka Kalaydjieva, судии,

и Claudia Westerdiek, секретар на одделот,

 расправајќи на затворена седница на 2 март 2010 , ја донесе следнава 
пресуда, која беше усвоена на тој датум: 

ПОСТАПКА

1. Случајот започна со апликација (бр. 11621/09) против Република 
Македонија, поднесена до Судот согласно членот 34 од Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основни слободи (“Конвенцијата“) од 
страна на македонскиот државјанин, г-дин Симе Митрески (“жалителот“) 
на 20 февруари 2009. 

2. Жалителот беше застапуван од страна на г-дин А. Гоџо и г-дин Д.Гоџо, 
адвокати кои работат во Охрид. Македонската Влада (“Владата“) беше 
застапувана од страна на својот Агент, г-ѓа Р. Лазареска Геровска.

3. Жалителот навел, особено, дека неговото иницијално решение за куќен 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА834

притвор, било заменето со решение за притвор во постапка која не била 
контрадикторна, како и без одржување на усна седница.

4. На 25 мај 2009, Претседателот на петтиот оддел одлучи да ја комуницира 
жалбата до Владата и да и даде приоритет согласно членот 41 од 
Деловникот на Судот. Исто така беше одлучено едновремено да се донесе 
одлука за допуштеноста и основаноста на жалбата (Член 29 став 3).

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

5. Жалителот е роден во 1982 и живее во Кичево.

6. Во 11 и 30 претпладне на 12 февруари 2009 жалителот бил уапсен и однесен 
во полициска станица. На 13 февруари 2009 истражен судија од Основен 
суд Гостивар (“судечкиот суд“) го испитал жалителот, застапуван од бра-
нител. Била отворена истрага заради основано сомневање за изнудување 
пари од малолетник. Истражниот судија го одбил барањето на јавниот об-
винител за определување притвор на жалителот, и наместо тоа, наредил 
куќен притвор во траење од 30 дена. Оваа мерка подразбирала жалите-
лот да остане во својот дом и да се воздржи од употреба на било какви 
средства за комуникација за времетраење на наредбата. Неговиот пасош 
исто така бил одземен и на полицијата и било наредено да го проверува 
неговото присуство во домот два пати дневно. Судијата сметал дека има 
основано сомневање дека жалителот го сторил кривичното дело, но со 
оглед на неговата неосудуваност и семејни околности, била поповолна не-
притворска мерка, како што е куќниот притвор,. Куќниот притвор му бил 
нареден на жалителот по сите основи наведени во член 199 од Законот за 
кривична постапка (види став 14 подолу). Оваа одлука му била доставена 
на жалителот и на неговиот бранител во 17 часот попладне.

7. Во 7 часот попладне, истиот ден, јавниот обвинител поднел жалба на ос-
нова на тврдењето дека истражниот судија не дал доволно причини 
за одбивањето да го притвори жалителот како и дека не испитал дали 
куќниот притвор би бил ефективно мониториран. Жалителот не се жалел.

8. На 14 февруари 2009 совет од три судии на судечкиот суд (“советот“), 
одлучувајќи на нејавна седница, ја дозволил жалбата и го заменил реше-
нието за куќен притвор на жалителот со решение за притвор. Понатаму, 
судот ја укинал одлуката за запленување на пасошот на жалителот. Со-
ветот нашол дека постоела опасност жалителот да ја попречи истрагата, 
особено преку вршење на притисок врз сведоците кое сеуште не биле со-
слушани, како и врз жртвата, која била ранлива со оглед на тоа што била 
малолетна. Имајќи ја предвид тежината на делото и начинот на кој тоа 
било сторено, советот одлучил дека мерката куќен притвор не била соод-
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ветна за случајот на жалителот. Одлуката му била доставена на жалителот 
на пладне. Не била поднесена жалба против одлуката на советот.

9. На 26 февруари 2009 истражниот судија ја укинал одлуката на советот за 
притворот на жалителот и наредил 30 дена куќен притвор со истите мер-
ки за безбедност како погоре опишаните (види став 6 погоре). Судијата не 
нашол оправдување за континуираниот притвор на жалителот со оглед на 
тоа што истрагата била завршена. Во таа смисла, судот забележал дека до-
казите биле земени од жртвата и од сведоците предложени од двете стра-
ни. Со оглед на наредените пропратни мерки, не постоела веројатност за 
повторување на делото или попречување на правдата преку влијаење врз 
други сведоци, ако такви има.

10. На 27 февруари 2009 советот ја одбил жалбата на јавниот обвинител, 
наоѓајќи дека куќниот притвор и пропратните мерки се соодветни да го 
осигураат присуството на жалителот на судењето.

11. Советот, одлучувајќи во прв степен, го продолжил куќниот притвор на 
жалителот во два наврати, имено на 26 март и на 24 април 2009, со на-
ведената цел да го осигура неговото присуство на судењето. Притоа, судот 
се повикал на тежината на делото и на потенцијалната казна. Одлуките на 
Апелациониот суд Гостивар, кој ги одбивал жалбите на жалителот, се од 23 
април и 20 мај соодветно.

12. На 21 мај 2009 судечкиот суд го обвинил жалителот за изнуда и го осудил 
на една година и шест месеци затвор. Тој понатаму го продолжил куќниот 
притвор до завршување на кривичната постапка. Постапката е во тек.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО

13. Член 23 (6) од Законот за кривична постапка (“Законот“) пропишува дека 
совет од три судии одлучува, меѓу другото, и по жалбите против одлуките 
на истражниот судија.

14. Според членот 199(1), ставови 1-3 од Законот притворот може да биде 
определен кога има основано сомневање дека односното лице стори-
ло кривично дело доколку има ризик од негово или нејзино бегство, 
вмешување во истрагата или повторување на делото.

15. Според член 200 (1) точки 6 и 8 од Законот, истражниот судија има над-
лежност да определи притвор. Притвореникот може да ја оспори одлу-
ката за притвор пред советот во рок од 24 часа. Жалбата не го задржува 
извршувањето на решението. Советот мора да одлучи по жалбата во рок 
од 48 часа. Притвореникот, преку неговиот или нејзиниот бранител, може 
да побара да биде известен за датумот на одржување на седницата пред 
советот со цел да биде во можност усно да ги презентира неговите или 
нејзините аргументи.
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16. Членот 205 став 2 и 6 од Законот пропишува дека советот, составен соглас-
но член 22 став 6 , може да го продолжи притворот најмногу до 60 дена по 
барање на истражниот судија. Оваа одлука може да биде оспорена пред 
следниот степен на јурисдикција. 

ПРАВО

I. НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

17. Жалителот се жалел според членовите 5 и 6 од Конвенцијата дека сове-
тот не дал причини за неговиот притвор како и дека одлуката на исти-
от од 14 февруари 2009 била донесена на нејавна седница по жалбата на 
јавниот обвинител, која не му била доставена. Тој исто така се повикал на 
членот 13 од Конвенцијата. Судот смета дека членовите 6 и 13 се всушност 
повторување на жалбата според членот 5 од Конвенцијата и треба соод-
ветно да бидат земени во предвид. Овој член, во релевантниот дел, гласи: 

 “3. Секој кој е лишен од слобода или притворен согласно на одредбите од 
ставот 1(в) на овој член навремено ќе биде изведен пред судија или друго 
службено лице овластено со закон да ја врши судската власт, ќе има право 
да му биде судено во разумен рок или да биде пуштен(а) на слобода во 
текот на судската постапка. Пуштањето може да се услови со барање на 
гаранција дека лицето ќе се појави на судењето. 

4. Секој кој е лишен од слобода или притворен има право да изјави жалба по 
која судот ќе одлучи во најкус можен рок и ќе нареди негово ослободување, 
доколку лицето било незаконски притворено.“

А. ДОПУШТЕНОСТ

1.Произнесувања на страните

18. Владата се произнесе дека жалителот не ги исцрпил сите ефективни до-
машни лекови, иако бил застапуван од адвокат. Особено, што тој не ја об-
жалил одлуката на истражниот судија од 13 февруари 2008, како што тоа 
бил случајот со одлуките од 26 март и 24 април 2009 соодветно (види став 
11 погоре). Тој исто така пропуштил да ги поднесе своите жалби пред било 
која домашна власт.

19. Жалителот ги оспори приговорите на Владата како ирелевантни за жал-
бените наводи изнесени пред Судот. Тој понатаму спореше дека одлуката 
на советот од 14 февруари 2009 му била доставена пред истекот на рокот 
определен во членот 200 (6) од законот. Секоја жалба пред доставата би 
немала изгледи за успех.
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2. Оцена на Судот

20. Судот потсетува дека правилото за исцрпување на домашните лекови 
пропишано со членот 35 став 1 од Конвенцијата ги обврзува жалителите 
најнапред да ги употребат лековите кои се нормално достапни и се довол-
ни во домашниот правен систем да им овозможат надомест за наводните 
повреди. Членот 35 став 1 исто така наложува, жалбените наводи кои се 
истакнуваат пред Судот, претходно да биле изнесени пред соодветното 
домашно тело, барем во суштина и во согласност со формалните барања 
на домашното право, но ова не се однесува за лековите кои се несоодветни 
и неефективни (виви помеѓу останатото Merger and Cros v France (одлука) 
бр. 68864/01, 11 март 2004, Aksoy v Turkey, 18 декември 1996, ставови 51-
52, ЕСЧП 1996-VI и Akdivar and others v Turkey, 16 септември 1996, ставови 
65-67, ЕСЧП 1996-IV). 

21. Судот нагласува дека примената на правилото за исцрпување на леко-
вите, мора да води должно внимание и за фактот дека применувајќи го 
во контекст на механизмот за заштита на човековите права, тој мора 
да се применува со одреден степен на флексибилност и без прекумерен 
формализам. Понатаму Судот смета дека правилото за исцрпување не е 
ниту апсолуно, ниту пак податно за автоматска примена;за потребите 
на испитувањето дали истото е почитувано, клучно е да се имаат во вид 
околностите на поединечниот случај. Ова значи, особено, дека Судот мора 
реално да води сметка не само за постоењето на формалните лекови во 
правниот систем на засегнатата држава- договорничка, туку и за општи-
от контекст во кој тие функционираат, како и за личните околности на 
жалителот. Потоа мора да испита дали, во сите околности на случајот, жа-
лителот сторил се што можело разумно да се очекува од него или неа да 
ги исцпри домашните лекови (види Јашар против Република Македонија 
– одлука- бр. 69908/01, 19 јануари и 11 април 2006).

22. Што се однесува на односниот случај, Судот забележува дека истражни-
от судија првично го ставил жалителот во куќен притвор. По жалбата на 
јавниот обвинител, советот ја укинал таа одлука и ја заменил со решение 
за притвор. Жалителот не се жалел на таа одлука на истражниот судија, 
иако имал право на тоа според членот 200 (6) од законот. Но, таа жалба 
би била ефективна само во однос на одлуката на истражниот судија, што 
се гледа од жалбата на јавниот обвинител, која довела до укинување на 
одлуката од 13 февруари 2009. Истата би немала никакво значење за на-
водните повреди во постапката пред советот. При такви околности, судот 
смета дека приговорот на Владата мора да биде одбиен.

23. Во поглед на жалбата на жалителот дека одлуката на советот од 14 февру-
ари 2009 не била образложена, Судот забележува дека истата била доне-
сена врз основа на основано сомнение дека жалителот изнудувал пари од 
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малолетник. Одлуката била заснована на наоѓањето на судот дека жали-
телот би можел да ја попречи правдата преку вршење притисок, особено 
врз жртвата, земајќи во предвид дека истата е малолетна. Отсуството на 
докази од други предложени сведоци било исто така земено во предвид 
при наоѓањето дека куќниот притвот е несоодветна мерка во тој момент.

24. При такви околности, Судот наоѓа дека одлуката на советот од 14 фев-
руари 2009 со која било заменето решението за куќен притвор е довол-
но образложено. Судот забележува дека по завршувањето на истрагата 
и прибирањето на предложените докази, ова решение било заменето со 
ново решение за куќен притвор. Жалителот останал во притвор 12 дена, 
наместа 30 дена според решението на советот Следи дека оваа жалба мора 
да биде одбиена како очигледно неоснована согласно член 35 ставови 3 и 
4 на Конвенцијата.

25. Што се однесува до останатите жалби во поглед на одлуката на советот 
од 14 февруари 2009, Судот наоѓа дека истите не се очигледно неосновани 
во смисла на член 35 став 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека 
истите не се недопуштени по било кој друг основ. Оттука, мора да се про-
гласат за допуштени.

Б. ОСНОВАНОСТ

1. Произнесувања на страните

26. Жалителот остана при своите жалбени наводи дека постапката пред со-
ветот претставува повреда на принципот на еднаквост на оружјата затоа 
што жалбата на јавниот обвинител не му била доставена. Како резултат 
на тоа, тој не можел да побара од советот да го извести за датумот на сед-
ницата.

27. Владата се произнесе дека оспорената постапка била водена во склад со 
членот 5 од Конвенцијата. Тие сепак потврдија дека жалбата на јавниот 
обвинител од 13 февруари 2009 не била доставена до жалителот.

28. Тие понатаму спореа дека жалителот не побарал да биде известен за да-
тумот на седницата пред советот, како што тоа е пропишано во членот 200 
став 8 од законот. Оваа одредба не наметнува должност за советот да ги 
известува заинтересираните страни, туку претпоставува дека тие имале 
право да поднесат такво барање.

2. Оцена на Судот

29. Овој случај се однесува на постапка во која кривичниот совет на Осно-
вен суд Гостивар ја испитувал законитоста на првичниот куќен притвор 
на жалителот, одреден од страна на истражниот судија на 13 февруари 
2009. Жалбените наводи на жалителот, оттука, потпаѓаат под обврска-
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та за разгледување од аспект на член 5 став 4 од Конвенцијата, кој бара 
контрадикторна постапка и сослушување на лицето притворено според 
член 5 став 1 (в), како во односниот случај (види Reinprecht v Austria, бр. 
67175/01, став 31, ЕСЧП 2005- XII). Судот понатаму повторува дека во по-
стапка во која се испитува жалбата против одлука за притвор, мора да 
биде осигурана еднаквоста на оружјата помеѓу странките, јавниот обви-
нител и притвореното лице (види Nikolova v Bulgaria (GC), бр. 31195/96, 
став 59, ES;P 1999- II и Niedbala v Poland, бр. 27915/95, став 66, 4 јули 2000).

30. Судот забележува дека јавниот обвинител поднел жалба против одлуката 
на истражниот судија од 13 февруари 2009 со која жалителот бил ставен 
во куќен притвор. Советот, постапувајќи во втор степен, ја укинал оспо-
рената одлука и ја заменил со наредба за перитвор. Оваа жалба, како што 
тоа го потврди и Владата, не му била доставена на жалителот. Судот смета 
дека ова процесно пропуштање го спречило жалителот од ефективно уче-
ство во постапката пред советот.

31. Понатаму, советот одлучувал на затворена седница. Со оглед на тоа што 
жалителот бил сослушан од страна на истражен судија (види став 6 по-
горе) не би имало потреба, во принцип, за негово повторно испитување 
пред втората инстанца. Сепак, судот забележува дека советот го заменил 
првичниот куќен притвор, како полесна безбедносна мерка, со ефективен 
притвор. Оваа одлука повлекла промена во природата и местото на при-
твор, од приватен дом во јавна институција, како и суштинска промена во 
условите на притворот. Во вакви околности, Судот смета дека одлуката на 
советот од 14 февруари 2009 треба да се смета за нова одлука за притвор, 
различна од првичниот куќен притвор, која подразбира дека на жалите-
лот треба да му биде дадена можност да ги претстави усно своите аргу-
менти пред советот (види mutatis mutandis Mancini v Italy. бр. 44955/98, 
ставови 19 и 20, ЕСЧП 2001 – IX). Со оглед на тоа што не бил свесен за жал-
бата на јавниот обвинител, жалителот не бил во можност да го искористи 
правото според член 200 став 8 од Законот.

32. Следи дека има повреда на членот 5 став 4 на Конвенцијата по двата ос-
нови.

II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

33. Членот 41 од Конвенцијата пропишува:

“ Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на прото-
колите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна 
страна овозможува само делумна репарација на штета, тогаш доколку е 
тоа неопходно, Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.”
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А. Штета

34. Жалителот побара 5000 евра по основ на нематеријална штета. 

35. Владата го оспорила ова барање како неосновано. 

36. Судот повторува дека правичниот надоместок може да биде доделен само 
во однос на штета која настанала како резултат на лишување од слобода, 
која жалителот не би ја претрпел доколку таа/тој можел да ги користи га-
ранциите на членот 5 став 4 од Конвенцијата. Во постојниот случај, Судот 
не може да шпекулира дали жалителот би бил притворен доколку про-
цесните гаранции на членот 5 став 4 биле почитувани во случајот. Оттука, 
Судот смета дека нематеријалната штета е соодветно компензирана пре-
ку наоѓањето дека има повреда на оваа одредба (види Nikolova, став 76 и 
Niedbala, ставови 88 и 89 цитирани погоре).

Б. Трошоци

37. Жалителот исто така барал 900 евра за трошоците сторени пред Судот. 
Тој поднел специфицирана листа на трошоци заснована на тарифата на 
Адовкатската комора на Македонија. 

38. Владата го оспори ова барање. 

39. Со оглед на документите кои беа предочени, Судот смета дека е разумно 
да се додели сумата од 765 евра за постапката пред Судот, зголемени за 
било каква такса која би можела да му биде наплатена на жалителот.

В. Затезна камата

40. Судот смета дека е соодветно дека затезната камата треба да се испла-
ти според најниската камтна стапка за позајмени средства на Европската 
Централна Банка, на која треба да се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува жалбата што се однесува на наводната повреда на принципот 
на еднаквост на оружја и отсуството на усно сослушување пред советот за 
допуштена, а остатокот на жалбата за недопуштена,

2. Смета дека има повреда на член 5 став 4 од Конвенцијата од аспект на прин-
ципот на еднаквост на оружја и отсуството на усно сослушување пред кри-
вичниот совет,

3. Смета дека наоѓањето на повреда  на членот 5 став 4 само по себе претста-
вува доволен правичен надоместо во поглед на било каква нематеријална 
штета претрпена од страна на жалителот.

4. Смета
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(а) дека одговорната државата треба да му плати на жалителот, во рок од 
три месеци од датумот на кој пресудата ќе стане конечна согласно член 44 
став 2 од Конвенцијата, 765 евра (седумстотини шеесет и пет) во поглед 
на трошоците, плус било која такса која би можела да му биде наплатена, 
конвертирани во националната валута на тужената држава по стапката 
која се применува на денот на исплатата,

(б) дека од истекот на споменатите три месеци па до исплатата ќе се засме-
тува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на најниската 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот 
до плаќањето плус 3 процентни поени.

5. Го отфрла остатокот од барањето на жалителот за правичен надомест.

Изготвено на англиски и доставено на писмено на 25 март 2010 година, со-
гласно членот 77 ставови 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Claudia Westerdiek                 Peer Lorenzen
          Секретар                   Претседател 
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7. СЛАВИЦА ШУРБАНОСКА И ДРУГИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Апликација бр. 36665/03)

ОДЛУКА ЗА ДОПУШТЕНОСТ

 

 Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи на 31 Август 
2010 година во судски совет во состав:

 Peer Lorenzen, Претседател,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,

 Мирјана Лазарова Трајковска
 Zdravka Kalaydjieva
 Ganna Yudkivska, судии,
       и Claudia Westerdiek, секретар на одделот

 Имајќи ја во предвид жалбата поднесена на 11 Ноември 2003 година и на 
14 Септември 2009 година,

 Имајќи ги во предвид обсервациите поднесени од страна на Владата, како 
и одговорот на обсервациите поднесен од страна на жалителите,

Заседавајќи, одлучи: 

ФАКТИ

1. Жалителите, г-ѓа Славица Шурбаноска (“првиот апликант”), г-дин Алек-
сандар Шурбаноски (“вториот апликант”) и г-дин Митко Шурбаноски 
(“третиот апликант”), се македонски државјани кои се родени 1952, 1973 
и 1976 година и живеат во Вевчани. Тие пред судот беa застапувани од 
г-гинот М. Попески, адвокат од Охрид. Владата на Република Македонија 
(Владата) беше застапувана од страна на нејзиниот агент г-ѓа Р. Лазареска 
Геровска.

А. Околности на случајот

2. Фактите на случајот, како што беа изнесени од двете страни, може да се 
сумираат на следниов начин:

1.Граѓански постапки поврзани со барањето на апликантот за надоместок 
(“постапки за надоместок”)

3. На 16 Јуни 1991 година г-дин С.Д., сопруг на првиот апликант и татко на 
вториот и третиот апликант, починал при сообраќајна несреќа во воз: ис-
паднал од возот, обидувајќи се да ја затвори вратата од вагонот.
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4. На 27 Август 1991 година жалителите повеле граѓанска постапка против 
две компании (“тужените компании”), барајќи надоместок на материјална 
и нематеријална штета, настаната заради смртта на г-динот С.Д.

5. До 19 Септември 1999 година, предметот бил враќан на повторно 
одлучување во четири наврати. Во овој период Основниот суд Струга 
(“првостепениот суд”) делумно го усвоил тужбеното барање на жалители-
те, со одлуки од 18 Декември 1992 година, 11 Август 1994 година, 23 Јуни 
1997 година и 28 Јануари 1999 година, последователно. Апелациониот 
суд Битола донел одлуки на 9 Септември 1993 година, 11 Мај 1995 годи-
на, 5 Ноември 1997 година и 19 Септември 1999 година, последователно. 
Врховниот суд, го вратил предметот на повторно судење со одлука на 18 
Декември 1996 година.

6. На 9 Јуни 2000 година првостепениот суд одлучил делумно во корист на 
жалителите, досудувајќи целосно обештетување за материјалната загуба, 
делумен надоместок за нематеријална штета и исплата на месечни пен-
зии за секој апликант посебно. На 29 Ноември 2002 година Апелациониот 
суд во Битола го вратил предметот на повторно судење по однос на испла-
тата на месечните пензии, а во останатиот дел го потврдил. На 29 Јануари 
2004 година Врховниот суд ја одбил како неоснована ревизијата поднесе-
на од страна на жалителите.

7. На 6 Декември 2004 година постапките продолжиле по однос на месечните 
пензии. На 27 Април 2005 година, 22 Јуни 2005 година и 28 Декември 2007 
година, последователно, претседателот на првостепениот суд го одбивал 
барањето на странките за изземање на судијата кој го водел предметот. 
Жалителите, понатаму, без успех барале од Врховниот суд да назначи друг 
суд да решава по нивниот предмет.

8. На 11 Април 2008 година првостепениот суд делумно го уважил барањето 
на жалителите за месечни пензии. Странките ја обжалиле судската одлу-
ка.

9. На 5 Февруари 2009 година, по налог на Врховниот суд кој одредил рок од 
3 месеци за донесување на одлука ( види точка 12 подолу), Апелациониот 
суд во Битола ги одбил жалбите на странките и ја потврдил првостепена-
та пресуда.

10. Според жалителите, во април 2009 година, тие ја оспориле одлуката пред 
Врховниот суд.  По сите изгледи, овој суд сеуште не донел одлука.

2. Постапки пред Врховниот суд по барањето на жалителите за заштита на 
правото на судење во разумен рок

11. На 12 Септември 2007 година поднеле барање, согласно член 36 од За-
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конот за судови од 2006 година (види точка 19 подолу), до Апелациониот 
суд во Битола за заштита на правото на судење во разумен рок (“лек за 
должина на постапката”). По стапувањето на сила на законот за судови од 
2008 година, барањето на жалителите било испратено на разгледување 
до Врховниот суд. На 28 Мај 2008 година судот се обратил до жалители-
те со барање за дополнителни информации, кои тие ги доставиле на 17 
Јуни 2008 година. Во поднесокот тие навеле дека, на првостепениот суд, 
по донесување на одлуката од Апелациониот суд Битола од 23 Декември 
2002 година,  му биле потребни 5 години и 5 месеци да одлучи по пред-
метот. Тие исто така побарале правична отштета во износ од 1,100,000 
евра. На 27 јуни 2008 година Врховниот суд побарал од првостепениот суд 
да достави копија од предметното досие. На истиот ден, се обратил и до 
Јавниот правобранител за коментари.

12. На 20 Октомври 2008 година Врховниот суд утврдил дека постапките за 
надоместок траеле многу долго, нешто повеќе од 17 години, од кои повеќе 
од 11 години по ратификацијата на Конвенцијата од страна на Република 
Македонија, и дека истите сеуште не биле завршени. Тој утврдил рок од 3 
месеци во кој Апелациониот суд Битола требало да одлучи по жалбите на 
странките. Тој исто така им досудил износ од 245.200 денари (4000 евра), 
на име правична отштета поради најдената повреда. Овој износ требало 
да се исплати 3 месеци по правослиноста на одлуката. 

13. Судот утврдил дека, наспроти сложената природа на случајот, постапките 
траеле премногу долго, особено поради неколкукратните преотварања на 
предметот. Понатаму, нашол дека имало застои во постапките пред прво-
степениот суд во периодот помеѓу 29 Ноември 2002 година и 11 Април 2008 
година. Фактот што странките ги искористиле расположливите правни 
лекови не може да им се препише на нивна штета. При утврдувањето на 
повредата, судот се повикал на член 6 став 1 од Конвенцијата и на пракса-
та на Европскиот Суд за човекови права, особено на пресудата на Паризов 
(види Паризов против Република Македонија. Бр.14258/03, 7 Февруари 
2008 година). Висината на доделениот надомест била утврдена врз осно-
ва на должината на постапката, сложеноста на случајот, однесувањето на 
странките и стандардот на живеење на тужената држава. На 23 Јануари 
2009 година одлуката била доставена до застапникот на жалителите, 
г-дин М.Попески. Одлуката станала конечна на 2 Март 2009 година.

14. На 25 и 29 Септември 2009 година Судскиот Буџетски Совет побарал од за-
стапникот на жалителите да ги достави трансакциските сметки на жали-
телите. На 1 Октомври 2009 година побарал од жалителите да ги достават 
бараните информации во рок од 5 дена од приемот. Понатаму, тие биле 
информирани за посебните буџетски правила во врска со досудениот на-
домест. Износот требал да се префрли веднаш по добивањето на бараните 
сметки. Жалителите ги добиле овие барања на 3 Октомври 2009 година. 
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Доказ за ова се копии од доставниците. Износот сеуште не е исплатен.

B. Релевантно домашно законодавство и пракса

1. Законот за судови од 2006 година (“Законот од 2006 година“)

15. Врз основа на членот 35 став 1 (1) од 2006 година, Врховниот суд е над-
лежен да одлучува во втор степен против одлуките на неговите совети 
кога е тоа определено со закон. Врз основа на точка 6, Врховниот суд е над-
лежен да одлучува за барањата за должината на постапката во постапка 
утврдена со закон.

16. Членот 36 од Законот од 2006 година предвидува дека, странката која 
смета дека надлежниот суд го повредил правото на судење во разумен 
рок, има право да поднесе барање за заштита на правото на судење во раз-
умен рок до непосредно повисокиот суд. Непосредно повисокиот суд по-
стапува по барањето во рок од шест месеца од неговото поднесување и 
одлучува дали понискиот суд го повредил правото за судење во разумен 
рок. Ако повисокиот суд утврди повреда на правото за судење во разу-
мен рок ќе досуди праведен надоместок за поднесителот на барањето. 
Правичниот надоместок паѓа на товар на Судскиот буџет. 

17. Законот од 2006 година се применувал од 1 јануари 2007 година (член 
128).

2. Законот од 2008 година за изменување и дополнување на Законот од 2006 
година (“Законот од 2008 година“, објавен во Службен весник бр.35 од 14 
март 2008 година)

18. Членот 3 од Законот од 2008 година, дополнетиот член 35 (6) од Законот 
од 2006 година предвидува дека, Врховниот суд одлучува согласно прави-
лата и принципите на Европската конвенција и судската пракса на Судот.

19. Членот 4 од Законот од 2008 година со кој се менува членот 36 од Законот 
од 2006 година определува исклучива надлежност на Врховниот суд да ре-
шава по предметите за должина на постапките. Релевантниот дел од овој 
член предвидува по следното:

 “Барањето за должина, странката може да го поднесе во текот на 
постапувањата  пред  домашните  судови,  а  најдоцна  шест  месеца  смета-
но  од  денот  на правосилноста   на одлуката.

Барањето  е потребно да содржи:

- податоци за подносителот на барањето и правниот застапник, 

- податоци за предметот и постапката за која странката смета дека ја сторила 
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повредата на правото за судење во разумен рок, 

- образложение на причините за наводно сторената повреда на правото за 
судење во разумен рок; 

- изјава за побарување на правичен надомест и 

- потпис на подносителот на барањето.

 Врховниот суд постапува по барањето кое ги исполнува критериуми-
те утврдени во ставовите (2) и (3) во рок од шест месеца од неговото 
поднесување и одлучува дали понискиот суд го повредил правото за 
судење во разумен рок. Притоа имајќи ги предвид правилата и принципи-
те утврдени со Европската конвенција за човекови права и основни сло-
боди, а особено сложеноста на предметот, однесувањето на странките во 
постапката и однесувањето на судот кој постапувал.

 Ако  Врховниот  суд  утврди  повреда  на  правото  за  судење  во  разумен  
рок , ќе определи рок во којшто судот, пред кого постапката е во тек, 
мора да одлучи за правото, обврската или кривичната одговорност на   
подносителот на барањето и ќе досуди правичен надоместок заради по-
вреда на неговото право за судење во разумен рок.

 Правичниот надоместок се исплатува во рок од три месеца од денот на 
правосилноста на решението на Врховниот суд.“ 

20. Членот 5 од Законот од 2008 година дополнува нов член 36-а, кој пред-
видува по следното:

 “По приемот на барањето, Врховниот суд на Република Македонија вед-
наш, а најдоцна во рок од 15 дена ќе побара од првостепениот суд да доста-
ви препис на списите од предметното досие, а по потреба и изјаснување од 
повисокиот суд за времетраење на постапката пред него.

 Во совет од тројца судии на нејавна седница одлучува по барањето за дол-
жина на постапката. Но по исклучок судот може да одлучи да ги сослуша  
подносителот на  барањето  и  претставникот  на  судот  чија постапка е 
предмет на поднесеното барање. 

 Во рок од осум дена сметано од денот на приемот на решението, незадо-
волната страна може да поднесе жалба до Врховниот суд, кој одлучува по 
истата согласно со членот 35 став 1.

21. Законот од 2008 година стапил на сила 8 дена откако бил објавен во 
“Службен весник“ (член 9).
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3. Закон за Судскиот Буџет (“Службен весник“ бр.60/2006 и 103/2008)

22. Судскиот буџет е годишна процена на приходите и трошоците за судови-
те и за Академијата за обука на судии и јавни обвинители (“Академијата“, 
член 2). Судскиот буџет е управуван од Судскиот буџетски совет (член 6). 
Со Судскиот буџетски претседава претседателот на Судскиот совет,  а во 
неговиот состав се министерот за правда, претседателите на Врховниот 
суд и Апелационите судови, двајца претседатели на првостепени судови и 
директорот на Академијата (член 7).

4. Информација за судската пракса на Врховниот суд по предметите за “дол-
жина на постапките“ поднесена од страна на Владата на 25 март, 11 јуни и 
30 октомври 2009 и 1 март 2010 година

23. Според Владата, 456 предмети за должина на постапката биле поднесе-
ни пред Врховниот суд откако Законот од 2008 година стапил на сила. 
Судот решил 389 предмети, од кои 86 во 2008 и 303 во 2009 заклучно со 
февруари 2010 година. Повреда на барањето за “разумен рок“ било ут-
врдено во 80 предмети. Овие предмети се однесувале на должината на 
граѓански, кривични, прекршочни, управни, извршни и стечајни постап-
ки. Одлуки со кои биле одбиени барањата за должина биле донесени во 
147 предмети. Врховниот суд дополнително отфрлил 155 барања заради 
нивно поднесување вон утврдениот рок; заради непостоење на активна 
легитимација или заради нивна некомплетност. Жалбена постапка била 
поведена во 153 предмети. Второстепениот совет донел одлуки по сите 
предмети при што, ги усвоил жалбите во 18 предмети; ги одбил жалбите 
во 130 предмети и отфрлил жалби во 5 предмети. Во 6 предмети, второ-
степениот совет досудил надомест во повисок износ, од износот кој бил 
доделен од првостепниот совет.

24. Во предметите во кои била утврдена повреда на барањето за “разумен 
рок“, Врховниот суд досудувал правичен надоместок, во износ кој се дви-
жел од 80 Евра (ПСРР бр.86/08) до 4 000 Евра (во предметот на жалители-
те). Во три предмети Врховниот суд утврдил дека, самото наоѓање на по-
вреда на барањето за “разумен рок“ претставува правична сатисфакција. 
Во 19 од овие предмети, Врховниот суд исто така утврдил и рок за судо-
вите, помеѓу еден и шест месеци, во кој било потребно судовите да одлу-
чат по тужбените барања на странките. Вкупниот износ на правичен на-
домест, утврден во 46 предмети од кои беа доставени копии, изнесувал 
приближно 40.610 Евра.

25. Врз основа на членот 3 од Законот од 2008 година, праксата во поглед на 
извршувањето на пресудите на Европскиот Суд, соодветно била примене-
та при исплатата на надоместот. Откако решението на Врховниот суд со 
кое се доделува надомест ќе стане правосилно, тоа се проследува до Суд-
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скиот буџет заради извршување. Судскиот буџетски совет ги побарувал 
личните банкарски сметки на барателите.

26. Од 37 предмети за кои Владата достави информација, во 13 надоместот 
бил исплатен во рок од 3 месеци од денот на правосилноста на решение-
то на Врховниот суд со кое досудил надомест (овие одлуки се однесуваат 
на решенија доставени пред јули 2009 година); во 12 предмети надоме-
стот бил исплатен во рок од 4 до 8 месеци (овие се однесуваат на решенија 
донесени до јули 2009 година), во 1 предмет исплатата била направена 
по истек на 9 месеци (решение од февруари 2009 година) и во 11 пред-
мети доделениот износ не бил сеуште исплатен заради една од следните 
причини: застапниците на барателите барале досудениот износ да биде 
префрлен на нивните лични банкарски сметки, наместо на банкарските 
сметки на барателите; барателите пропуштиле да ги достават до Судски-
от буџетски совет бараните банкарски податоци или постапката за испла-
та била во тек.

27. Согласно поднесокот од Врховниот суд, доставен во прилог на обсерваци-
ите на Владата од 11 јуни 2009 година, на првостепениот совет му биле 
потребни од 1 до 23 месеци да одлучи по барањата за разумен рок во 2008 
година. Повеќето од предметите во 2009 година биле одлучени во прв сте-
пен, во рок од еден месец од нивното поднесување. Истото може да се каже 
и за постапките пред второстепениот совет на Врховниот суд.

ЖАЛБЕНИ НАВОДИ

28. Жалителите се жалеа дека должината на постапката за надомест на ште-
та не била во согласност со барањето за “разумен рок“ утврдено во членот 
6 став 1 од Конвенцијата. Во нивниот поднесок од 14 септември 2009 го-
дина, тие се жалеа на повреда на членовите 6 и 14 и Членот 1 од Прото-
колот 1, бидејќи месечната пензија која им била доделена со одлуката на 
Апелациониот суд од 5 февруари 2009 година била премногу ниска и дека 
тужените компании биле претходно во државна сопственост.

ПРАВО

1. Жалителите се жалеа дека во нивниот предмет не било одлучено во раз-
умен рок, спротивно на членот 6 став 1 од Конвенцијата, кој како релеван-
тен предвидува по следното:

 “Секој во определувањето на неговите граѓанските права и обврски ......... 
има право на правично и јавно судење во разумен рок..... пред (а) суд ....“

1. Произнесувања на странките

29. Владата се произнесе дека средството за должина на постапката, 
воведено со Законот од 2006, и изменето со Законот од 2008, треба да се 



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА850

смета за ефективно за целите на Конвенцијата. Тие понатаму останаа при 
тоа дека жалбата на жалителите по овој основ треба да биде одбиена, со 
оглед на тоа што, тие успешно го искористиле правното средство и добиле 
одлука со која Врховниот суд им доделил надомест и определил рок за 
одлучување, кој бил испочитуван од страна на Апелациониот суд Битола. 

30. Жалителите не се согласија дека средството за должина на постапката 
е ефективно во смисла на членот 35 од Конвенцијата, особено затоа што 
сумите доделувани од страна на Врховниот суд биле очигледно неразумни 
во споредба со правичната отштета која би ја доделил Судот во слични 
случаи. Тие понатаму изјавија дека сеуште не го добиле надоместот 
досуден со одлуката на Врховниот суд од 20 октомври 2008.

2. Оцена на Судот

а) Општи принципи во практиката на Судот

31. Судот забележува дека според членот 34 од Конвенцијата “може да 
прими жалби од секое лице...кое тврди дека е жртва на повреда од страна 
на Висока Договорна Страна, на правата утврдени во Конвенцијата или 
нејзините протоколи...“

32. Што се однесува на прашањето дали жалителот може да тврди дека е 
жртва на повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата што се однесува 
на должината на постапката, Судот повторува дека “одлука или мерка 
во полза на жалителот не е во основа доволна да го лиши од неговиот 
статус на жртва, освен ако тоа националните власти не го признале, 
било директно или преку утврдување на суштината, а потоа доделиле 
и надомест, за повреда на Конвенцијата“(види Сали против Република 
Македонија, бр. 14349/03, став 33, 5 јули 207, и Нанков против Република 
Македонија, бр. 26541/02, став 32, 29 ноевмри 2007).

33. Прашањето дали лице може сеуште да тврди дека е жртва на наводна по-
вреда на Конвенцијата во суштина побарува од Судот испитување на не-
говата ситуација ex post facto. Како што веќе е утврдено во други случаи 
поврзани со должина на постапката, прашањето дали тој или таа имаат 
добиено надомест за настанатата штета – споредбено со правичниот на-
домест утврден во членот 41 од Конвенцијата – е важно прашање. Веќе 
востановена практика на Судот е дека онаму каде националните власти 
утврдиле повреда и каде нивната одлука претставува соодветен и дово-
лен надомест, засегнатата страна не може веќе да тврди дека е жртва во 
смисла на член 34 од Конвенцијата (види Apicella v Italy (GC), no. 64890/01, 
став 70, 29 март 2006).

34. Во однос на тоа дека се чини дека Владата го поврзува прашањето на ста-
тусот на жртва со поопштото прашање на ефективноста на лекот, Судот 
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потсетува дека веќе се осврна на ова прашање во поширок контекст преку 
давање на одредени индикации во однос на карактеристиките кои такво-
то домашно средство треба да ги има, имајќи го во предвид фактот дека, 
во овој вид на случаи, можноста на жалителите да тврдат дека се жртви ќе 
зависи од надоместот кој домашното средство ќе им го даде (види  Apicel-
la, цитиран погоре, став 71, и Scordino v Italy (no.1) (GC) no. 36813/97, став 
182, ECHR 2006-V). Во пресудата Apicella, (види Apicella, цитирана погоре, 
ставови 72-80), сумирани се овие специфични ставови на следниот начин:

 “Најдобро решение во апсолутна смисла, неспорно како и во многу 
сфери, е превенцијата. Како што Судот истакнува во повеќе наврати, 
членот 6 став 1 им наметнува должност на Договорните страни да ги 
организираат своите судски системи на таков начин да нивните судови 
можат да ги задоволат барањата на тој член ,вклучително и обврската 
да ги разгледуваат случаите во разумен рок (види Sumann v Germany, 
16 септември 1996, став 55, Извештаи 1996-IV). Онаму каде судскиот си-
стем има недостатоци во оваа смисла, најефективното решение е средство 
дизајнирано да ги забрза постапките со цел да превенира истите да ста-
нат прекумерно долги (види Cocchiarella v Italy, (GC), бр. 64886/01, став 74, 
ECHR 2006-V).

 Исто така јасно е дека за државите каде повредите поврзани со должината 
на постапките веќе постојат, средство кое е дизајнирано само да ги забрза 
постапките – иако посакувано за во иднина – може да не биде соодветно 
да ја подобри ситуацијата во која е очигледно дека постапките веќе биле 
прекумерно долги. 

 Некои држави, како Австрија, Хрватска, Шпанија, Полска и Словачка, совр-
шено ја разбрале ситуацијата со тоа што избрале да комбинираат два типа 
на средства, еден дизајниран да ги забрза постапките и друг да додели 
компензација (види, на пример, Holzinger (no.1), цитиран погоре, став 22, 
Slavicek v Croatia (одлука) бр. 20862/02, ECHR 2002- VII, Fernandez- Molina 
Gonzalez and Others v  Spain (одлука) бр. 64359/01, ECHR 2002- IX, Michalak v 
Poland (одлука), бр. 24549/03, 1 март 2005 и Andrasik and others v Slovakia ( 
одлука) бр. 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 
и 68563/01 , ECHR 2002- IX)

 Според тоа, онаму каде законодавецот или домашните судови се согласи-
ле да ја играат нивната вистинска улога преку воведување на домашно 
средство, Судот очигледно треба да извлече одредени заклучоци од тоа. 
Со оглед на ограничената надлежност во поглед на толкувањето и приме-
ната на домашното право, од Судот се бара да верификува дали начинот на 
кој домашното право е толкувано и применувано произведува последици 
кои се конзистентни со принципите на Конвенцијата, така како што ис-
тите се толкувани во праксата на Судот. Соодветно, јасна грешка во про-
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цената кај домашните судови може исто така да произлезе како резултат 
на погрешната примена или погрешното толкување на судската пракса на 
Судот. “

б) Примена на наведените принципи

35. Следи од наведените принципи дека од Судот се бара да верификува дека 
постои признание, барем во суштина, од страна на властите, за повреда на 
правото заштитено со Конвенцијата и дали надоместот може да се смета 
за соодветен и доволен (види inter alia, Normann v Denmark (одлука) бр. 
44704/98, 14 јуни 2001 , Jensen v Denmark (одлука), бр. 48470/99, 20 март 
2003, и Nardone v Italy, бр. 34368/98, 25 ноември 2004).

36. Судот смета дека првиот услов, експресното признание за повреда од 
страна на националните власти, е исполнет во случајот на жалителите со 
оглед на тоа што Врховниот суд, во својата одлука од 20 октомври 2008, 
експлицитно нашол повреда на барањето за “разумен рок“.

37. Што се однесува до вториот услов, имено, соодветен и доволен надомест, 
Судот забележува дека онаму каде барањето за разумен рок е повредено, 
една од карактеристиките на доволен надомест, кој може да го отстрани 
статусот на жртва од странката, се поврзува со износот доделен на домаш-
но ниво, а во врска со фактите заради кои таа или тој се жали пред Судот. 
Другите критериуми побаруваат релевантните одлуки, кои мора да бидат 
конзистентни со правната традиција и стандардите на живот во засегна-
тата држава, да бидат брзи, разумни и извршни многу брзо (види Apicella, 
цитирана погоре, ставови 85-96).

38. Што се однесува до износот на надомест доделена на домашно ниво, Су-
дот на почетокот забележува, следејќи ги општите произнесувања на 
Владата, дека досега надоместите доделувани од страна на Врховниот суд 
во случаите за должина на постапката се движат помеѓу 80 и 4000 евра. 
Вкупната сума на надомести доделени во 46 случаи е 40.610 евра (види 
став 24 погоре) , што е 15-20 %  од вкупната сума која Судот би ја доделил 
во споредбени случаи (види a contrario, Vokurka v the Czech Republic –од-
лука, бр. 40552/02, 16 октомври 2007, во која сумата на компензации до-
делени на национално ниво беше 66,7% од компензациите кои Судот би 
ги доделил во слични случаи против Чешката Република). Се чини дека 
само во многу ограничен број на случаи нивото на правичната отштета од 
страна на Врховниот суд било прифатливо, додека во најголемиот број на 
случаи надоместите биле под или дури далеку под стандардите на Судот. 
Сепак, Судот не е повикан да цени in abstracto дали пристапот на Врхов-
ниот суд во доделувањето на отштети според Законот од 2008 е од таков 
вид да ги спречува успешните странки кои ќе добијат неразумно ниски 
суми на компензација од поднесување на жалби за должина на постапка, 
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со тврдење дека одлуката на Врховниот суд, иако во нивна полза, не го 
отстранува од нив статусот на жртва посред членот 34 од Конвенцијата 
(види Kate and others v Croatia, бр. 2201/04, став 20, 17 јули 2008).  

39. Во конкретниов случај, Врховниот суд на апликантите заеднички им досу-
дил надомест во износ од 4.000, за одоговлекување  кое траеле повеќе од 17 
години, од кои повеќе од 11 години се по ратификацијата на Конвенцијата 
од страна на одговорната држава.  Покрај досудениот надомест Врховниот 
суд утврдил рок од 3 месеци за Апелациониот суд да одлучи по тужбеното 
барање на жалителите, кој бил испочитуван од страна на судот. Во вакви 
околности, Судот е задоволен од досудениот износ на апликатите кој не 
е  очигледно неразумен,  имајќи ги предвид  износите што Судот ги до-
судувал во слични случаи против одговорната држава. ( види  a contrario, 
Cocchiarella, цитирана погоре, §§106 и 107, и Apicella, цитирана погореe, §§ 
104 и 105).

40. Што се однесува до другите критериуми утврдени во судската практика 
на Европскиот суд за човекови права, Судот констатира дека  постапката 
за заштита на правото на судење во разумен рок започнала на 12 септем-
ври 2007 година кога  жалителите  се обратиле со барање за заштита на 
ова право до Апелациониот суд во Битола. Произлегува дека  никакви про-
цесни активности не биле превземени во период од 6 месеци, односно  до 
влегувањето  на сила на законот  од 2008 година, кога  станало јасно дека  
Врховниот суд е единствено надлежен да одлучува по однос на барањата 
за заштита на правото на судење во разумен рок. По преземањето на опре-
делени процесни дејствија, на 20 октомври 2008 година  Врховниот суд  
го усвоил барањето  за заштита на правото на  судење во разумен рок на 
жалителите.  Оттука, на Врховниот суд  му биле потребни околу 7 месеци 
да одлучи по барањето во прв степен. Имајќи предвид  дека не била  под-
несена жалба, оваа одлука станала правосилна на 2 март 2009 година. Спо-
ред Европскиот суд за човекови права, времето кое му било потребно на 
Врховниот суд да одлучи е малку долго. Сепак Судот смета, а имајќи ги во 
предвид околностите  на случајот,  имено фактот дека  ова еден од првите 
предмети  по однос на кој одлучува Врховниот суд и дека  потоа  следеле 
подобрувања во оваа смисла ( види точка 27  погоре), времето  кое било 
потребно за одлучување  по барањето  за заштита на правото на судење во 
разумен рок  на жалителите  не може да се смета за неразумно долго  за 
конкретните цели. 

41. Судот констатираше дека жалителите се уште го немаат примено  правич-
ниот надомест досуден од страна на Врховниот суд. Во врска со ова, Судот 
забележува дека  Судскиот буџетски совет од адвокатот на апликанатите  
во два наврати, имено на на 25 и на 29 септември 2009 година,  побарал да 
бидат доставени деталите во врска со банкарските сметки на жалителите 
со цел трансфер  на досудениот правичен надомест.  Откако тој одбил  да ги 
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даде  потребните детали на  1 октомври 2009 година, Судскиот буџетски 
совет лично ги контактирал жалителите со истото барање. Притоа било 
побарано информациите да бидат доставено во рок од 5 дена. Апликатни-
те биле информирани дека  трансферот ќе биде извршен веднаш имајќи 
предвид дека за тоа имало посебна ставка и средства во Судскиот буџет. 
Жалителите не ги доставиле  бараните информации. 

42. Оттука следи дека Судскиот буџетски совет ја започнал процедурата за 
исплата близу 7 месеци  по одллуката на Врховниот суд. Ова е спротивно на  
членот 4 од  Законот од  2008 година согласно кој одлуката на  Врховниот  
суд  треба да биде извршена во рок од 3 месеци по правослиноста.  За 
одолговлекувањето неможе да се сметаат одговорни жалителите. Сепак 
Судот забележува дека ова одолговлекување се појавило во раните фази  
од примената на законот од  2008 година кога одоговлекувањето на 
исплата на досудените износи е често ( види точка 26 погоре).  Судот е 
свесен дека воведувањето на  правното средство за заштита на правото  на 
судење во разумен рок барало многу заложби од страна на  националните 
институции. Од овие причини се чини дека  не е  неразумно  да им биде  
потребно определено време за  востановување на новиот систем  и развој 
на пракса која е конзистентна со домашната правна традиција и судската 
пракса на  Европскиот суд за човекови права. 

43. Од 25 септември 2009 година  жалителите имале обврска  да постапат по 
барањето на Судскиот буџетски совет за доставување на информациите 
во врска со банкарските сметки, имајќи предвид дека однесувањето на 
адвокатот може да им се препише на жалителите. Ваквото барање не може 
да се смета за неразумно  (види Burdov V. Russia (no. 2), no. 33509/04, § 69, 
ECHR 2009).  Одолговлекувањето на исплатата  по овој датум  единствено 
е последица на пропустот на самите апликанти.  Судот смета  од овие при-
чини дека фактот што жалителите се уште не го добиле  досудениот надо-
мест на штета  не значи дека  тие се уште го имаат  статусот на жртви ((see, 
a contrario, Musci v. Italy [GC], no. 64699/01, § 101, ECHR 2006-V (извадоци), и 
Ernestina Zullo v. Italy [GC], no. 64897/01, § 102, 29 март 2006).)

44. Имајќи ја  предвид ваквата  фактичка состојба,  Европскиот суд за човеко-
ви права е задоволен дека одлуката на Врховниот суд од 20 октомври 2008 
година  обезбедила за жалителите доволен и соодветен надомест кој е во 
можност да го одстрани од жалителите статусот на жртви во смисла на 
членот 34 од Конвенцијата. 

45. Во вакви  околности,  Судот смета дека  жалителите не можат да тврдат 
повеќе дека се жртви на повреда на правото на судење во разумен  рок 
загарантирано со членот 6 став 1  од Конвенцијата во однос на компенза-
торни постапки.  Соодветно  ова барање  е очигледно неосновано  и мора 
да биде одбиено во согласност  со членот 35  став 3 и 4  од Конвенцијата. 



855КОМПИЛАЦИЈА НА ПРЕСУДИ  И ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

46. Врз основа на членовите  6 и 14 и членот 1 од Протоколот 1 на Конвенцијата  
апликанатите се жалеа дека месечната пензија која им била досудена со 
одлуката на Апелациониот суд од 5 февруари 2009 година била премногу 
ниска и дека  тужените правни лица  претходно биле во државна сопстве-
ност. Членот 14 и членот 1 од Протоколот  на Конвенцијата  во делот во кој 
се релевантни гласат: 

Член 14

 „Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, треба 
да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја 
на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, нацио-
нално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, 
материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.

Член 1 од Протоколот бр.1

 Секое физичко или правно лице има право на мирно уживање на својот 
имот. Никој не може да бпде лишен од својот имот, освен во јавен интерес и 
под услови предвидени со закон и со општите принципи на меѓународното 
право. 

 Претходните одредби не навлегуваат во правото на државите да донесу-
ваат закони кои ги сметаат за неопходни за регулирање на користењето 
на имотот согласно општиот интерес или заради сигурно плаќање на да-
нокот, другите придонеси и парични казни.„

47. Судот  ги разгледа овие барања.  Сепак  имајќи го предвид  доказниот 
материјал  доставен на увид, како и  надлежноста на Судот во однос на  
изнесените барања, Судот  утврди дека не постојат наводи за повреда  на 
правата и слободите  предвидени во Конвенцијата или нејзините прото-
коли.

48. Оттука следи дека  овој дел од  апликацијата  е очигледно неоснована и 
мора да биде одбиен во согласност во членот 35 став 3 и 4  од Конвенцијата. 

Од овие причини ,  судот едногласно 

Одлучи  дека апликацијата е недопуштена. 

Claudia Westerdiek                Peer Lorenzen
     Секретар                 Претседател 
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1. КРСТЕВСКА - ПСРРЖ.бр.54/2010 од 12.04.2010   

 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од 
судиите: Николчо Николовски - претседател на советот, Фатон Пачуку, Д-р.
Драган Тумановски, Владимир Атанасов и Мирјана Радевска Стефкова - чле-
нови на советот, во правната работа на подносителот на барањето М. К. од 
С., за заштита на правото на судење во разумен рок, одлучувајќи по жалбата 
изјавена од подносителот на барањето, против решението на Врховниот суд 
на Република Македонија ПСРР.бр.258/2009 од 2.03.2010 година, на седница-
та одржана на ден 12.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата СЕ УСВОЈУВА.

Решението на Врховниот суд на Република Македонија ПСРР.бр.258/2009 од 
2.03.2010 година, во делот на досудениот правичен надоместок заради по-
вреда на правото на судење во разумен рок, СЕ ПРЕИНАЧУВА и ОДЛУЧУВА:

СЕ ДОСУДУВА правичен надоместок на подносителот на барањето заради 
повреда на правото на судење во разумен рок, така што покрај досудените 
30.000,00 денари со првостепеното решение се досудуваат уште 60.000,00 де-
нари или вкупно 90.000,00 денари, кои да се исплатат во рок од 3-три месеци 
од денот на правосилноста на ова решение од Судскиот Буџет на РМ.

О б р а з л о ж е н и е

Врховниот суд на Република Македонија со решение ПСРР.бр.258/2009 од 
2.03.2010 година, барањето на подносителот М. К., за заштита на правото на 
судење во разумен рок, во постапката по предметот на Основниот суд Скопје 
II Скопје П.бр.1951/07, го усвоил и досудил правичен надоместок во износ од 
30.000,00 денари кој да се исплати во рок од 3-три месеци од денот на право-
силноста на ова решение од Судскиот Буџет на РМ.

Против ваквото решение, подносителот вложил жалба, поради погрешна 
примена на материјалното право при определувањето на висината на пра-
вичниот надоместок, со предлог жалбата да се усвои, побиваното решение да 
се преиначи во делот на досудениот правичен надоместок на начин што ќе се 
определи друг правичен надоместок.

Врховниот суд на Република Македонија по проучувањето на списите во 
предметот и наводите во жалбата, согласно член 36-а став 3 од Законот за 
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изменување и дополнување на законот за судовите (“Службен Весник на РМ” 
број 35/2008) најде:

Жалбата е основана.

Основан е наводот во жалбата за погрешна примена на материјалното право, 
во делот на одлуката за висината на досудениот правичен надоместок.

Имено, видно од списите во предметот, првостепениот совет утврдил дека 
постапката по предметот на Основниот суд Скопје II Скопје П.бр.1951/07 
трае 14 години и 10 месеци. Имено истата започнала со поднесувањето на 
тужба на 28.04.1995 година и до денот на одлучувањето по барањето за за-
штита на правото на судење во разумен рок сеуште не била завршена. Од 
ратификувањето на Европската конвенција за човековите права и слободи 
- 10.04.1997 година постапката трае 13 години. Првостепениот суд не по-
стапувал ажурно и ефикасно, како по однос на тужбеното барање, така и по 
однос на противтужбеното барање. Била донесена една првостепена пресу-
да на 23.04.1998 година која била укината од страна на второстепениот суд 
и предметот бил вратен на повторно одлучување, при што од тој период до 
одлучувањето по барањето за заштита на правото на судење во разумен рок 
не била донесена повторна првостепена пресуда. Судот не ја раководел по-
стапката согласно начелото на ефикасност, многу рочишта биле одлагани по-
ради потребата од произнесување на странките, како по однос на доказите, 
така и по однос на поднесоците. Имало изземање на судии, како и откажување 
на полномошна на адвокатите кои ги застапувале странките. Барателот не 
допринел за траењето на постапката, а се работело за сложен правен пред-
мет.

Поради сето наведено, првостепениот совет заклучил дека во конкретни-
от случај правичниот надоместок би бил во износ од 30.000,00 денари, ако 
се имаат во предвид времетраењето на постапката, однесувањето на судот, 
однесувањето на подносителот на барањето, сложеноста на предметот, како 
и економската и социјалната положба на Република Македонија.

Меѓутоа по наоѓање на овој совет, вака определениот правичен надоместок 
во износ од 30.000,00 денари не преставува соодветен правичен паричен 
надоместок, ако се имаат предвид фактите и околностите по конкретниот 
предмет, како и критериумите при оценката на разумноста на траењето на 
постапката. Ова од причина што се работи за многу долг временски период 
од 14 години и 10 месеци во кој период првостепениот суд одлучувал нераз-
умно долго односно не постапувал доволно активно и ажурно, на кој начин 
допринел за повредата на правото на судење во разумен рок предвиден во 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. 
Ова уште повеќе ако се има предвид дека подносителот на барањето немал 
никаков придонес во одолговлекувањето на постапката.
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Овој совет смета дека вака досудениот правичен надоместок во вкупен из-
нос од 90.000,00 денари заедно со досудените 30.000,00 денари е справедлив, 
со оглед на околностите на конкретниот предмет, водејќи при тоа сметка за 
судската пракса на Европскиот суд за човекови права во предметите против 
Република Македонија за ваков вид предмети, времетраењето на постапка-
та, однесувањето на првостепениот суд, однесувањето на подносителот на 
барањето, сложеноста на предметот, како и економската и социјалната по-
ложба на Република Македонија. 

Поради горенаведените причини, следуваше жалбата да се усвои на начин 
како што е наведено во изреката, согласно член 35 став 1 точка 1 од Законот 
за судовите (“Службен Весник на РМ” број 58/2006).

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 12.04.2010 година 
под ПСРРЖ.бр.54/2010.

Претседател на советот - Судија Николчо Николовски с.р.
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2.ВЕСОВ -ПСРРЖ.бр.35/2010 од 12.04.2010   

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судии-
те: Николчо Николовски - претседател на советот, Фатон Пачуку, Д-р.Драган 
Тумановски, Владимир Атанасов и Мирјана Радевска Стефкова - членови на 
советот, во правната работа на подносителот на барањето Б. В. од В., за зашти-
та на правото на судење во разумен рок, одлучувајќи по жалбата изјавена од 
подносителот на барањето, против решението на Врховниот суд на Републи-
ка Македонија ПСРР.бр.15/2008 од 9.02.2010 година, на седницата одржана на 
ден 12.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА.

Решението на Врховниот суд на Република Македонија ПСРР.бр.15/2008 од 
9.02.2010 година, во делот на одбиеното барање за надомест на нематеријална 
штета, СЕ ПРЕИНАЧУВА и ОДЛУЧУВА:

СЕ ДОСУДУВА правичен надоместок на подносителот на барањето заради по-
вреда на правото на судење во разумен рок износ од 65.000,00 денари, кој да 
се исплати во рок од 3-три месеци од денот на правосилноста на ова решение 
од Судскиот Буџет на РМ.

Жалбата во делот на разликата од досудените 65.000,00 денари до бараните 
335.301,00 денари, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА.

Решението на Врховниот суд на Република Македонија ПСРР.бр.15/2008 
од 9.02.2010 година, во делот на утврдената повреда на правото на судење 
во разумен рок во постапката по предметот на Основниот суд во Велес 
П.бр.528/98 и во делот каде Основниот суд во Велес се задолжува во рок од 
6 месеци да одлучи за тужбеното барање на подносителот, како необжалено, 
СЕ ПОТВРДУВА.

О б р а з л о ж е н и е

Врховниот суд на Република Македонија со решение ПСРР.бр.15/2008 од 
9.02.2010 година, барањето на подносителот Б. В. од В., за заштита на право-
то на судење во разумен рок, во постапката по предметот на Основниот суд 
во Велес П.бр.528/98, го усвоил и утврдил повреда на правото на судење во 
разумен рок. Определил рок од 6 месеци Основниот суд во Велес да одлучи за 
тужбеното барање на подносителот сметано од денот на приемот на решени-
ето, а го одбил барањето за надомест на нематеријална штета.

Против ваквото решение, подносителот вложил жалба, поради погрешна 
примена на материјалното право при определувањето на висината на пра-
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вичниот надоместок, со предлог жалбата да се усвои, побиваното решение да 
се преиначи во делот на досудениот правичен надоместок на начин што ќе се 
определи правичен надоместок во вкупен износ од 335.301,00 денари.

Врховниот суд на Република Македонија по проучувањето на списите во 
предметот и наводите во жалбата, согласно член 36-а став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на законот за судовите (“Службен весник на РМ” 
број 35/2008) најде:

Жалбата е основана.

Основан е наводот во жалбата за погрешна примена на материјалното право, 
во делот на одлуката за одбиеното барање за надомест на нематеријална 
штета.

Имено, видно од списите во предметот, првостепениот совет утврдил дека 
постапката по предметот на Основниот суд во Велес П.бр.528/98 трае 12 го-
дини и 6 месеци. Барателот поднел тужба на 3.06.1998 година. Предметот 
сеуште не бил решен односно истиот бил во фаза на обнова на списите. Прво-
степениот суд бил неактивен и неажурен во постапувањето, како резултат на 
што предметот сеуште не бил земен во работа и се наоѓал во фаза на обнова 
на списи. Во конкретниот случај не се работело за сложен предмет. Поради 
сето наведено, првостепениот совет заклучил дека е потребно да се задолжи 
првостепениот суд во рок од 6 месеци да одлучи за тужбеното барање на под-
носителот.

Меѓутоа по наоѓање на овој совет, првостепениот совет погрешно го приме-
нил материјалното право кога одлучил на наведениот начин.

Согласно член 36 став 1 од Законот за судовите (“Службен весник на РМ” 
број 58/2006 и 35/2008), странката која смета дека надлежниот суд го по-
вредил правото на судење во разумен рок, има право да поднесе барање за 
заштита на правото на судење во разумен рок до Врховниот суд на Република 
Македонија.

Според член 36 став 6 од истиот закон, правичниот надоместок паѓа на товар 
на судскиот буџет и се исплатува во рок од 3 месеци од денот на правосилно-
ста на решението на Врховниот суд.

Во конкретниот случај се работи за постапка која трае 12 години и 6 месеци. 
Барателот поднел тужба на 3.06.1998 година. Првостепениот суд биле неак-
тивен и неажурен во постапувањето, како резултат на што предметот сеуште 
не бил земен во работа и се наоѓал во фаза на обнова на списи, а не се работе-
ло за сложен предмет. 

Времето од 12 години и 6 месеци колку трае постапката до поднесувањето 
на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е неразумно 
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долго. Фактот што предметот се наоѓа во фаза на обнова на списите, а су-
дот го задолжувал тужителот да достави и докази кои тој еднаш ги доста-
вил, зборува за постапување на судот кое нема оправдување во постојните 
материјалноправни и процесни закони.

Оттука при состојба на работите кога судот нема оправдување за долгото 
траење на постапката, правилно утврдил првостепениот совет дека е повре-
дено правото на судење во разумен рок и правилно дал тек на постапката кога 
го задолжил судот предметот да го реши во рок од 6 месеци, но по наоѓање 
на овој совет првостепениот совет погрешил кога за утврдената повреда на 
правото на судење во разумен рок не определил и правичен надоместок кој 
по наоѓање на овој совет би изнесувал 65.000,00 денари.

Вака досудениот правичен надоместок е справедлив, со оглед на околностите 
на конкретниот предмет, водејќи притоа сметка за судската пракса на Европ-
скиот суд за човекови права во предметите против Република Македонија за 
ваков вид предмети, времетраењето на постапката, однесувањето на прво-
степениот суд, сложеноста на предметот, како и економската и социјалната 
положба на Република Македонија. 

Со оглед на тоа дека жалбата делумно се усвои, следуваше во делот на раз-
ликата од досудените 65.000,00 денари до бараните 335.301,00 денари, да се 
одбие како неоснована, од горенаведените причини.

Поради горенаведените причини, следуваше жалбата делумно да се усвои на 
начин како што е наведено во изреката, согласно член 35 став 1 точка 1 од 
Законот за судовите (“Службен весник на РМ” број 58/2006).

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 12.04.2010 година 
под ПСРРЖ.бр.35/2010.

Претседател на советот - Судија Николчо Николовски с.р.
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3. СТОЈАНОВСКИ ПСРР.бр.260/2009 од 25.01.2010    
 

 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од 
судиите: Мирјана Андреева - претседател на советот, Зирап Лимани и Стефка 
Ристеска - членови на советот, одлучувајќи по барањето на Б.С. од С., за заштита 
на правото на судење во разумен рок, во постапка по предметот У.бр.3161/07 
на Управниот суд Скопје, на седницата одржана на ден 25.01.2010 година, со-
гласно член 35, член 36 и член 36-а од Законот за судовите (“Службен весник 
на РМ“бр.58/06 и 35/08), донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Барањето на Б.С. од С., за заштита на правото на судење во разумен рок, во 
постапка по предметот У.бр.3161/07 на Управниот суд Скопје, СЕ УСВОЈУВА.

СЕ УТВРДУВА повреда на правото на судење во разумен рок, во постапка по 
предметот У.бр.3161/07 на Управниот суд Скопје. 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 
- Стручна служба - Подрачна единица Скопје, предметот по кој постапката е 
во тек, во рок од 6 месеци од правосилноста на решението да одлучи по пред-
метот.

СЕ ДОСУДУВА правичен надоместок на подносителот на барањето заради по-
вреда на правото на судење во разумен рок во износ од 50.000,00 денари, кој 
да се исплати во рок од 3 месеци од денот на правосилноста на ова решение, 
од Судскиот буџет.

О б р а з л о ж ен и е

Постапка:

До Врховниот суд на Република Македонија на ден 19.10.2009 година, под-
несено е барање од Б.С. од Скопје, за заштита на правото на судење во раз-
умен рок согласно член 36 став 1 од Законот за судовите, а во врска со 
траењето на постапката по предметот У.бр.3161/07 на Управниот суд Скопје 
од поднесувањето на барањето на барателот за нов износ на старосна пензија 
до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија - Стручна 
служба, пред Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање 
во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осугурување, 
и Управниот суд Скопје која постапка сé уште не е завршена. Истакнато е 
барање за правичен надоместок во износ од 300.000,00 денари.

Врховниот суд на Република Македонија, постапувајќи по барањето за зашти-
та на правото на судење во разумен рок, во смисла на член 35 и член 36 од За-
конот за судовите (“Службен весник на РМ“ број 58/06 и 35/08) и член 6 став 
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1 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните сло-
боди, и врз основа на приложените списи кон барањето ги утврди следните 
факти и околности.

Факти и околности:

На 3.12.2001 година барателот Б.С. од Скопје поднел барање до Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија - Стручна служба - Под-
рачна единица Скопје за одредување на нов износ на старосна пензија, по кое 
барање со решение на раководителот на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија - Стручна служба - Подрачна единица Скопје 
П.бр.115264 од 12.02.2002 година му било одбиено како неосновано. Про-
тив ваквото решение барателот поднел жалба која од страна на Комисијата 
на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен по пред-
метите од пензиско и инвалидско осигурување со решение бр.41-1725/2 од 
21.05.2003 година му ја одбил како неоснована. Против решението на Влада-
та на Република Македонија - Комисија за решавање во втор степен по пред-
метите од пензиско и инвалидско осигурување, барателот завел управен спор 
по кој бил оформен предмет пред Врховниот суд на Република Македонија 
У.бр.1253/03. Врховниот суд на Република Македонија со пресуда У.бр.1253/03 
од 21.12.2006 година тужбата на барателот ја уважил, оспореното решение на 
Владата на Република Македонија го поништил и предметот го вратил на по-
вторно одлучување. Постапувајќи по пресудата на Врховниот суд на Републи-
ка Македонија, Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање 
во втор степен по предметите од пензиско и инвалидско осигурување за на-
плата на придонесот со решение Ус.бр.43-957/2 од 15.03.2007 година жал-
бата на Б.С. од Скопје, против решението на раководителот на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија - Стручна служба - Под-
рачна единица во Скопје С.бр.115264 од 12.02.2003 година ја одбил како не-
основана. Против ваквото решение барателот поднесува тужба на 4.04.2007 
година до Управниот суд Скопје по која е оформен предметот У.бр.3116/07. На 
4.02.2009 година барателот доставува молба до Претседателот на Управниот 
суд Скопје за приоритетно решавање на предметот У.бр.3116/07. Управниот 
суд Скопје носи пресуда У.бр.3116/07 од 24.02.2009 година со која ја уважува 
тужбата на Б.С. од Скопје, решението на Владата на Република Македонија 
- Комисијата за решавање во втор степен по предметите од пензиско и ин-
валидско осигурување бр.43-957/2 од 15.03.2007 година го поништува и 
предметот го враќа на повторно разгледување и одлучување. Второстепе-
ниот орган не постапил по пресудата на Управниот суд рок поради што на 
1.07.2009 година подносителот доставува поднесок до Управниот суд пора-
ди непостапување на второстепениот орган по пресудата на Управниот суд, 
а потоа на 15.10.2009 година до Управниот суд Скопје поднесува барање за 
донесување на решение кое ќе го заменува актот на тужениот орган. 
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Допуштеност и основаност:

Врховниот суд на Република Македонија, врз основа на утврдените факти, на-
водите во барањето и списите во предметот, најде:

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, до-
зволено и основано.

Согласно одредбите од Европската конвенција за заштита на човековите пра-
ва и основните слободи, како и одредбите од Законот за судовите, Врховниот 
суд на Република Македонија, најде дека постои повреда на член 6 став 1 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи 
и член 35 и член 36 од Законот за судовите.

Право на судење во разумен рок:

Според член 35 став 1 точка 6 од Законот за судовите (“Службен весник на 
РМ“ бр.58/06 и бр.35/08), Врховниот суд на Република Македонија постапува 
по барање на странките и другите учесници во постапката за повреда на пра-
вото на судење во разумен рок во постапка утврдена со закон пред судовите 
во Република Македонија, во согласност со правилата и принципите утврде-
ни со Европската конвенција за заштита на човековите права и основни сло-
боди и тргнувајки од судската пракса на Европскиот суд за човекови права.

Согласно член 36 став 1 точка 4 од истиот закон, Врховниот суд на Република 
Македонија постапува по барањето кое ги исполнува критериумите утврде-
ни во ставот 2 и 3 на овој член во рок од 6 месеци од неговото поднесување 
и одлучува дали понискиот суд го повредил правото на судење во разумен 
рок, а притоа имајки ги предвид правилата и принципите утврдени со Ев-
ропската Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, а 
особено однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот 
кој постапувал.

Според став 1 точка 5 од цитираниот закон, ако Врховниот суд на Република 
Македонија, утврди повреда на правото на судење во разумен рок, со реше-
ние ќе определи рок во кој што судот пред кого постапката е во тек, мора да 
одлучи за правото, обврската или кривичната одговорност на подносителот 
на барањето и ќе досуди правичен  надоместок за подносителот на барањето 
заради повреда на неговото право на судење во разумен рок.

Согласно член 36 став 1 точка 6 од истиот закон, правичниот надоместок паѓа 
на товар на судскиот буџет и се исплатува во рок од 3 месеци од денот на 
правосилноста на решението на Врховниот суд на Република Македонија.

Согласно член 6 став 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и 
основните слободи, секој при определувањето на неговите граѓански права 
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и обврски или кога е кривично гонет има право на правично и јавно судење 
во разумен рок пред независен и непристрасен трибунал основан со закон.

Оценка на судот за разумноста на рокот:

Врховниот суд на Република Македонија, при оценката на разумноста на пе-
риодот на траењето на управната постапка по предметот, ги имаше предвид 
следните критериуми: сложеноста на предметот, однесувањето на странките 
во постапката и однесувањето на органите и судот кој постапувал.

Постапката по предметот У.бр.3161/07 на Управниот суд Скопје започнала со 
поднесување на барање на 3.12.2001 година од барателот до Фондот за пен-
зиско и инвалидско осигурување на Македонија - Стручна служба - Подрачна 
единица Скопје, која сé уште не е завршена до поднесувањето на барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок до Врховниот суд на Република 
Македонија на 19.10.2009 година и вкупно траела 8 години и 10 месеци.

Овој суд наоѓа дека долгототраење на постапката е детерминирано од не-
активност на органите и судот, односно од однесувањето на Второстепената 
комисија при Владата на Република Македонија по донесувањето на пресу-
дата на Врховниот суд на Република Македонија, постапката пред Врховниот 
суд на Република Македонија и пред Управниот суд. 

Однесување на подносителот:

Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека подносителот на барањето 
со своето однесување не придонел за одолговлекување на постапката. Имено, 
барателот од самиот почеток поставил конкретно барање за одредување на 
нов износ на старосна пензија за кое барање поради непостапување од стра-
на на органите и судот иницирал поднесоци за забрзување на постапката со 
приоритетно решавање на предметот, а и барање за донесување на решение 
кое го заменува актот на тужениот орган до Управниот суд Скопје, што значи 
бил активен и превземал дејствија.

Однесувањето на органите и судот:

Според наоѓањето на Врховниот суд на Република Македонија, постапувањето 
на управните органи и судот во овој релевантен период од 8 години и 10 ме-
сеци по предметот У.бр.3161/07 не може да се оправда бидејќи допринеле за 
должината на постапката. Во текот на постапката од 8 години и 10 месеци биле 
донесени вкупно пет одлуки и тоа: едно решение пред првостепениот орган, 
две решенија од страна на Комисијата при Владата на Република Македонија, 
една пресуда од Врховниот суд на Република Македонија и една пресуда на 
Управниот суд Скопје. Ова, упатува на тоа дека за овој релевантен период ор-
ганите и судот не превземале дејствија во роковите предвидени согласно За-
конот за општата управна постака и Законот за управните спорови. Неактив-
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ност имало и од страна на Врховниот суд на Република Македонија бидејќи 
по заведена тужба во 2003 година, Врховниот суд на Република Македонија 
донел пресуда на 21.12.2006 година што зборува за подолго траење на по-
стапката. Управниот суд Скопје исто така има придонес во долгото траење на 
постапката бидејќи овој предмет можел мериторно да го реши на 24.02.2009 
година, врз основа на списите по предметот кои му биле доставени од орга-
ните по заведениот управен спор, претходно донесената пресуда на Врхов-
ниот суд на Република Македонија со која биле поништени управните акти. 
Ова значи дека согласно одредбите на Законот за општа управна постапка, 
Законот за управните спорови па според правилата на управната постапка, 
судот имал можност да преземе дејствија и да го реши предметот.

Сложеност на предметот:

Врховниот суд на Република Македонија утврди дека во конкретниот случај 
не се работи за сложен управен предмет туку за конкретно барање поднесено 
од барателот за одредување на нов износ на старосна пензија спрема важеч-
ките законски прописи кои се применувале во тој период за сите пензионери 
во пензија од 1.01.1997 година.

Правичен надоместок:

При одмерувањето на висината на правичниот надоместок во износ од 
50.000,00 денари, кој е досуден на подносителот на барањето, поради ут-
врдена повреда на правото на судење во разумен рок, Врховниот суд на Ре-
публика Македонија ги имаше во предвид горе наведените околности и тоа: 
времетраењето на постапката, однесувањето на судот, однесувањето на под-
носителот на барањето, сложеноста на предметот, а имајќи ја во предвид и 
економската и социјална состојба во Република Македонија.

Од наведените причини следуваше да се одлучи како во изреката на реше-
нието согласно член 35 и член 36 од Законот за судовите и согласно член 6 
став 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни-
те слободи.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 25.01.2010 година 
под ПСРР.бр.260/2009.

Претседател на советот - судија Мирјана Андреева с.р. 
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4. ПОЦЕВ -ПСРРЖ.бр.2/2010 од 18.01.2010   
  

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: 
Николчо Николовски - претседател на советот, Фатон Пачуку, Д-р Драган Ту-
мановски, Киро Здравев и Мирјана Радевска Стефкова - членови на советот, 
во правната работа на барателот Д.П. од Р. за заштита на правото на судење 
во разумен рок, одлучувајќи по жалбата изјавена од барателот, против ре-
шението на Врховниот суд на Република Македонија ПСРР.бр.257/2009 од 
15.12.2009 година, на седницата одржана на ден 18.01.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата на Д.П. од Р., поднесена лично, против решението на Врховниот суд на 
Република Македонија ПСРР.бр.257/2009 од 15.12.2009 година, за заштита на 
правото на судење во разумен рок, во постапка по предметот за извршување 
ППНИ.бр.39/09 на Основниот суд Радовиш и предметот ГЖ.бр.1205/09 на 
Апелациониот суд Штип, а по налога за извршување И.бр.392/09 од изврши-
телот С.Ѓ. од С., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА.

Решението ПСРР.бр.257/2009 од 15.12.2009 година СЕ ПОТВРДУВА. 

О б р а з л о ж е н и е

Врховниот суд на Република Македонија со решение ПСРР.бр.257/2009 од 
15.12.2009 година, барањето на подносителот Д.П. од Р., за заштита на право-
то на судење во разумен рок во постапка по предметот за извршување ППНИ.
бр.39/09 на Основниот суд Радовиш и предметот ГЖ.бр.1205/09 на Апелаци-
ониот суд Штип, а по налога за извршување И.бр.392/09 од извршителот С.Ѓ. 
од С., го одбил како неосновано. 

Против ваквото решение истиот вложил жалба поради погрешна и нецело-
сно утврдена фактичката состојба од страна на првостепениот совет, особено 
во делот на однесувањето на судот со наводи за одолговлекување на постап-
ката во време траење од 6-шест месеци од страна на првостепените и второ-
степениот суд, со предлог да се усвои жалбата, решението да се преиначи на 
начин што на барателот ќе му се досуди праведен надоместок поради повре-
да на правото на судење во разумен рок. 

Врховниот суд на Република Македонија, по проучување на списите по 
предметот и наводите по жалбата, согласно член 36-а став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
број 35/2008), најде:

Жалбата е неоснована.
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Неосновани се жалбените наводи дека првостепениот совет погрешно ги ут-
врдил фактите по однос на оценката на траењето на постапката пред Основ-
ниот суд во Радовиш и Апелациониот суд Штип, како разумно долго, особено 
од денот на поднесувањето на барањето за извршување.

Првостепениот совет на Врховниот суд на Република Македонија со по-
биваното решение барањето на барателот Д.П. од Р., за заштита на правото 
на судење во разумен рок во постапка по предметот за извршување ППНИ.
бр.39/09 на Основниот суд Радовиш и предметот ГЖ.бр.1205/09 на Апелаци-
ониот суд Штип, а по налог за извршување И.бр.392/09 од извршителот С.Ѓ. 
од С., го одбил како неосновано од причина што заклучил дека судот постапу-
вал ажурно, ефикасно по наведените предмети, односно периодот од 6 – шест 
месеци е разумен рок.

Во конкретниот случај подносителот на барањето, на ден 14.04.2009 годи-
на поднел барање за извршување, во кој период судовите превземале ак-
тивни дејствија. Имено, Основниот суд во Струмица веднаш со решение од 
24.04.2009 година се огласил за ненадлежен по приговорот на должникот кој 
погрешно го доставил пред тој суд, кој суд пак го доставил на Основниот суд 
во Радовиш и истиот со решение од 11.05.2009 година приговорот го одбил 
како неоснован. Потоа судот одлучувал по поднесена жалба од должникот по 
која било донесено дополнително решение на 09.07.2009 година. Против до-
полнитеното решение, а по повод изјавената жалба од страна на должникот, 
Апелациониот суд Штип одлучувал, жалбата ја уважил и донел решение на 
11.09.2009 година. Во текот на постапката, двата суда одлучувале по истак-
нати ургенции од страна на барателот за известување во врска со предметот 
по кој Претседателот на Основниот суд Радовиш и Апелациониот суд Штип, 
давале исцрпни информации за преземените дејствија и текот на постапката 
по конкретниот предмет.

Врховниот суд на Република Македонија, наоѓа дека должината на предмет-
ната извршна постапа по конкретниот предмет што се одвивала пред двата 
суда во период од 6 – шест месеци, како што и заклучил првостепениот совет 
не била прекумерна, поради што на подносителот не му е повредено право-
то на судење во разумен рок бидејќи судовите во прифатлив рок превзеле 
дејствија согласно законот кога за тоа постоеле претпоставки почитувајќи 
го во целост правото на подносителот на судење во разумен рок, од кои при-
чини неосновани се наводите во жалбата дека препраќањето на извршниот 
предмет помеѓу основните судови, донесувањето на одлуките по истиот, осо-
бено од страна на Апелациониот суд Штип биле предолги и во спротивност 
со одредбите од Законот за судовите и Законот за извршната постапка.
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Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата но истите се без влијание за 
поинакво одлучување.

Со оглед на погоре наведеното, следуваше жалбата да се одбие како неосно-
вана, согласно член 35 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен вес-
ник на РМ“ бр.58/2006). 

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 18.01.2010 година 
под ПСРРЖ.бр.2/2010.

Претседател на советот - судија Николчо Николовски с.р. 
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5. ПОЛИТЕХНА - ПСРР бр.12/2009 од 01.06.2009   

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите 
Александар Бошњаковски - претседател на советот, Мила Камбовска и Не-
вена Крцковска Малинковска - членови на советот, со записничар Наталија 
Донева - виш соработник, одлучувајќи по барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок во постапката по предметот К.бр.211/03 на Основниот 
суд Скопје I Скопје, поднесено од Д.П.П.И. д.о.о. од С. , преку полномошник А.В. 
адвокат од С., на нејавната седница одржана на ден 01.06.2009 година, соглас-
но член 35, 36 и 36-а од Законот за судовите (“Службен весник на РМ“бр.58/06 
и 35/08), го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

СЕ УТВРДУВА повреда на правото на судење на разумен рок на подносителот 
на барањето Д.П.П.И. д.о.о. од С. во постапката по предметот К.бр.211/03 на 
Основниот суд Скопје I Скопје.

СЕ ОПРЕДЕЛУВА рок од 3 - три месеци од денот на правосилноста на ова ре-
шение во кој Основниот суд Скопје I Скопје е должен да донесе одлука во по-
стапката по предметот К.бр.211/03.

На подносителот на барањето Д.П.П.И. д.о.о. од С., заради повреда на негово-
то право на судење во разумен рок, МУ СЕ ДОСУДУВА ПРАВИЧЕН НАДОМЕ-
СТОК во износ 31.000,00 денари и трошоци во постапката во износ од 5.880,00 
денари.

СЕ ЗАДОЛЖУВА Судскиот буџет на Република Македонија на подносителот 
на барањето да му го исплати досудениот правичен надоместок и трошоците 
во постапкатаво рок од 3 - три месеци од денот на правосилноста на ова ре-
шение.

 О б р а з л о ж е н и е 

 Подносителот на барањето Д.П.П.И. д.о.о. од С. преку својот полномошник до 
Врховниот суд на Република Македонија на 20.01.2009 година поднесе 
барање во смисла на член 36 став 1 од Законот за судовите, со наводи за сто-
рена повреда на правото на судење во разумен рок во постапката по предме-
тот К.бр.211/03 пред Основниот суд Скопје I Скопје која пред судот е започна-
та на 07.02.2003 година и сеуште не е завршена, поради што поднесе изјава 
за побарување правичен надомест во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност, како и барање за надоместок на трошоците по оваа постапка.

 Врховниот суд на Република Македонија постапувајќи по барањето за зашти-
та на правото на судење во разумен рок во смисла на член 36 од Законот за 
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судовите, врз основа на наводите во барањето и увидот во списите на пред-
метот К.бр.211/03 на Основниот суд Скопје I Скопје, најде:

 Барањето е основано.

 А. Факти и околности:

 Во конкретниот случај од увидот во списите на предметот Врховниот суд 
на Република Македонија утврди дека на 07.11.2001 година, оштетени-
от Д.П.П.И. д.о.о. од С. до Основното јавно обвинителство Скопје поднел кри-
вична пријава против Х.У. од С. поради основано сомневање дека како сопстве-
ник и управител на Е. од С. сторил кривично дело од член 379 став 1 вв со член 
378, член 380 и член 247 точка 3 од Кривичниот Законик (понатаму ,,КЗ”), 
по кој бил оформен предметот КО бр.3712/01. Постапувајќи по кривичната 
пријава, по бараните потребни известувања од Секторот за внатрешни рабо-
ти и добиениот посебен извештај од 08.04.2002 година и од известувањето 
на Секторот за криминалистичка техника од 11.03.2002 година, обвинител-
ството со решение од 27.01.2003 година ја отфрлило кривичната пријава под-
несена од оштетениот против Х.У. од С. за кривично дело – Измама по член 
247 став 3 вв со став 1 од КЗ и кривично дело – Фалсификување исправа од 
член 378 став 1 од КЗ, бидејќи од утврдената состојба на работите врз основа 
на прибраните докази во врска со пријавеното кривично дело нашол дека не 
постојат основи на сомневање дека пријавениот ги сторил кривичните дела. 
Оштетениот бил известен дека има право во рок од 8-осум дена по приемот 
на решението согласно член 56 став 2 од Законот за кривичната постапка (по-
натаму ,,ЗКП”) да го преземе гонењето. Ова решение на оштетениот му било 
доставено на 31.01.2003 година.

 На 07.02.2003 година, оштетениот како супсидијарен тужител, преку својот 
полномошник до Основниот суд Скопје I Скопје поднел супсидијарен обви-
нителен акт кој го насловил како кривична тужба,против Хајредин Ундер од 
Скопје за кривично дело - Измама од член 247 став 3 вв со став 1 од КЗ и кри-
вично дело – Фалсификување на исправа од член 378 став 1 од КЗ, по кој бил 
оформен предметот К.бр.211/03.

Постапувајќи по вака поднесеното обвинение, на 13.03.2003 година судот се 
обратил до Основното јавно обвинителство Скопје со барање да се достави на 
увид предметот КО бр.3712/01.

На 21.03.2003 година обвинителството постапило по барањето и до судот 
биле доставени бараните списи.

На 09.09.2003 година на обвинетиот му бил доставен супсидијарниот обви-
нителен акт - кривичната тужба, откако претходните два обида за достава и 
тоа на 08.04.2003 година и на 09.04.2003 година останале безуспешни.
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Со наредба од 14.11.2003 година, бил закажан првиот главен претрес за 
28.11.2003 година, на кој било определено да бидат повикани обвинетиот, 
оштетениот и неговиот полномошник.

Постапувајќи по поднесеното обвинение судот по одржаните претреси и 
спроведената постапка во периодот од 28.11.2003 година до 31.05.2005 го-
дина година закажал вкупно 14-четиринаесет претреси од кои биле одржани 
само 4-четири, на кои бил испитан обвинетиот, биле сослушани сведоците, а 
биле изведени и писмените докази. Поради непостоење на претпоставки за 
одржување на главен претрес поради недоаѓање на обвинетиот биле одло-
жени вкупно 6-шест претреси и покрај тоа што на 3-три претреси бил уред-
но поканет и тоа претресите од 28.11.2003 година, од 26.02.2004 година и од 
10.02.2005 година, а само на еден претрес и тоа на 01.04.2004 година бил не-
уредно поканет, а за 2-два претреси судот не констатирал дали поканата за 
присуство на претресите закажани за 06.05.2004 година и на 11.11.2004 годи-
на на обвинетиот му била уредно доставена. Исто така вкупно 3-три претреси 
биле одложени поради тоа што иако обвинетиот бил присутен на претресот, 
сепак поради други причини судот констатирал дека повторно не биле ис-
полнети претпоставките за одржување на главниот претрес, па така претре-
сот од 20.01.2004 година е одложен поради боледување на судијата, претре-
сот од 10.06.2004 година бил одложен и покрај тоа што иако бил присутен 
обвинетиот со својот бранител за кој било доставено уредно полномошно, 
од причина што обвинетиот изјавил дека негов бранител е друг адвокат, а 
не оној кој бил со него присутен на претресот, но бидејќи другиот адвокат не 
бил дојден и за него обвинетиот немал доставено полномошно во судот, по-
барал одлагање на претресот што судот го уважил и претресот го одложил за 
09.09.2004 година. Меѓутоа и овој претрес бил одложен на предлог на одбра-
ната бидејќи во тек била жалбена постапка по граѓански парничен предмет 
кој е во врска со кривичното дело кое му се става на товар на обвинетиот. 
Ваквиот предлог судот го прифатил заради економичност и концентрација 
на постапката.

На 02.06.2005 година судот јавно ја објавил пресудата К.бр.211/03 со која 
обвинетиот се ослободува од обвинение да би сторил едно кривично 
дело - Измама од член 247 став 3 вв со став 1 од КЗ и едно кривично дело - 
Фалсификување исправа од член 378 став 1 КЗ; согласно член 368 став 1 точ-
ка 3 од ЗКП, бидејќи не е докажано дека обвинетиот ги сторил кривичните 
дела за кои се обвинува. Супсидијарниот тужител за оштетното побарување 
бил упатен на редовен граѓански спор. Пресудата била писмено изготвена и 
предадена во отсекот на 15.05.2005 година, а на 15.06.2005 година била ек-
спедирана од судот. На 02.07.2005 година пресудата му била доставена на об-
винетиот, на неговиот бранител на 22.06.2005 година, а на полномошникот 
на супсидијарниот тужител на 23.06.2005 година.

Против првостепената пресуда на 30.06.2005 година до судот жалба доста-
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вил полномошникот на супсидијарниот тужител. На бранителот жалбата му 
била доставена на 16.09.2005 година, а на обвинетиот на 21.10.2005 година.

 На 26.09.2005 година одговор на жалбата доставил обвинетиот, кој на полно-
мошникот на супсидијарниот тужител му бил доставен на 30.09.2005 година.

Со решение на Апелациониот суд Скопје Кж.бр.2344/05 од 19.12.2005 годи-
на, жалбата на супсидијарниот тужител била уважена, а пресудата на Ос-
новниот суд Скопје I Скопје К.бр.211/03 од 02.06.2005 година била укината 
и предметот бил вратен на повторно судење пред првостепениот суд по-
ради сторена суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка 
бидејќи не биле дадени доволно причини за решителните факти во однос 
на постоењето на предметните кривични дела и кривичната одговорност на 
страната на обвинетиот и правилна примена на КЗ, при што на првостепени-
от суд му биле дадени напатствија за постапување во повторената постапка. 
Апелациониот суд на 18.01.2006 година до Основниот суд Скопје I Скопје ги 
доставил списите на предметот заради понатамошно постапување.

 На 25.01.2006 година одлуката на Апелациониот суд Скопје му била доставе-
на на полномошникот на оштетениот, на 26.01.2006 година на обвинетиот, а 
на 02.02.2006 година на неговиот бранител.

 Со наредба од 15.01.2006 година бил закажан главен претрес на 28.02.2006 
година за кој било определено да се повикаат обвинетиот, неговиот брани-
тел и полномошникот на оштетениот.

 Во повторената постапка во периодот од 28.02.2006 година до 27.02.2009 го-
дина биле закажани вкупно 20-дваесет претреси, од кои биле одржани само 
3-три претреси, а сите останати биле одложени и тоа 5-пет главни претре-
си биле одложени бидејќи не бил присутен обвинетиот, 2-два поради отсу-
ство на судијата кој како претседател на советот постапувал по предметот, 
1-еден од претресите судот го одложил повикувајќи се на член 321 од ЗКП. 
Започнувајќи од овој претрес по предметот постапувал друг судија. Понатаму, 
2-два претреси биле одложени бидејќи не бил дојден претставник на оште-
теното правно лице кој било потребно да се сослуша, 1-еден поради грешка 
во доставата на граѓански предмет кој требал да се изведе како доказ, а дури 
4-четири претреси биле одложени на барање на обвинетиот на главниот пре-
трес да присуствува неговиот бранител.

Со оглед на тоа што на 24.02.2009 година предметот со сите списи е доставен 
до Врховниот суд на Република Македонија заради одлучување по поднесе-
ното барање за заштита на правото на судење во разумен рок, после зака-
жаниот претрес од 27.02.2009 година по предметот не е постапувано. Инаку 
до денот на одлучување по поднесеното барање за заштита на правото на 
судење во разумен рок кривичната постапка е сеуште во тек.
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Б. Право на судење во разумен рок:

Според член 6 став 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и ос-
новните слободи, секој при определувањето на неговите граѓански права и 
обврски или кога е кривично гонет, има право на правично и јавно судење 
во разумен рок, пред независен и непристрасен трибунал основан со закон.

Согласно член 6 став 2 од Законот за судовите, при одлучувањето за 
граѓанските права и обврски и при одлучувањето за кривичната одговор-
ност, секој има право на правично и јавно судење во разумен рок пред неза-
висен и непристрасен суд основан со закон.

Според член 10 став 1 алинеја 3 од истиот закон, постапката пред судот се 
уредува со закон и се заснова врз начелото на судење во разумен рок.

В. Основаност:

Врховниот суд на Република Македонија во постапката за утврдување на по-
вреда на правото на судење во разумен рок одлучуваше врз основа на Законот 
за судовите, Законот за кривичната постапка и во согласност со правилата и 
принципите утврдени со Конвенција за заштита на човекови права и основ-
ните слободи, тргнувајќи од судската пракса на Европскиот суд за човекови 
права, при што најде:

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок ги исполнува кри-
териумите утврдени во член 36 став 2 и 3 од Законот за судовите и истото е 
основано. 

Врховниот суд на Република Македонија оценката за разумноста на пери-
одот на траење на кривичната постапка ја заснова на следниве критериу-
ми: сложеноста на предметот, однесувањето на странките во постапката и 
однесувањето на судот кој постапувал по предметот.

 I. Во конкретниот кривичен предмет постапката започнала на 07.11.2001 го-
дина кога оштетениот до Основното јавно обвинителство поднел кривична 
пријава против обвинетиот. Во правно релевантниот период и тоа сметано 
од денот на поднесената кривична пријава, па се до денот на одлучување по 
поднесеното барање за заштита на правото на судење во разумен рок кри-
вичната постапка трае 5-пет години, 6-шест месеци и 26-дваесет и шест дена 
и истата сеуште е во тек.

             II. Однесувањето на судот кој постапувал по предметот.

По поднесениот супсидијарен обвинителен акт до оваа фаза на постапката 
судот закажал вкупно 34-триесет и четири претреси, но само 7-седум пре-
треси биле одржани. Имено, по одржани 4-четири претреси била донесе-
на првостепената пресуда со која обвинетиот бил ослободен од обвинение-
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то, а во повторената постапка, после укинувањето на оваа пресуда од страна 
на Апелациониот суд од закажаните 20-дваесет, судот успеал да обезбеди 
претпоставки за одржување на само 3-три претреси. Сите останати претре-
си биле одложувани од најразлични причини. За одбележување е што тоа 
вкупно 12-дванаесет претреси се одложени поради тоа што обвинетиот не 
бил присутен на главниот претрес, а дури 5-пет претреси биле одлагани на 
барање на обвинетиот заради присуство на бранител кое барање судот го 
уважувал иако одбраната за кривичните дела за кои бил обвинет не била за-
должителна. Исто така одредена неактивност се бележи и околу закажување 
на првиот главен претрес бидејќи од 07.03.2003 кога во судот бил доставен 
супсидијарниот обвинителен акт до 28.11.2003 година кога бил закажан 
првиот главен претрес изминале 7-седум месеци и 21-дваесет и еден ден. За 
целото времетраење на постапката во случаите кога постоеле претпоставки 
за одржување на претресот, судот иако имал законски претпоставки претре-
сите ги одложувал безусловно прифаќајќи ги сите барања на обвинетиот ис-
такнати во таа смисла. Со тоа судот постапката ја водел спротивно на начело-
то на ефикасно постапување.

III. Однесувањето на странките во постапката

Подносителот на барањето во наведениот период со своето однесување не 
допринел за должината на судската постапка затоа што неговиот полномош-
ник бил присутен на сите закажани претреси.

Од друга страна пак обвинетиот и неговите бранители ги искористиле сите 
можности и барале одлагање на претресите од најразлични причини, кое су-
дот го уважувал иако имал законски можности таквите барања да ги одбие 
без притоа да ги повреди процесните права на обвинетиот во постапката. Су-
дот укажува дека искористувањето на процесните овластувања на странките 
не може да им се припише како придонес во должината на постапката, но тоа 
само во случај кога овие овластувања се користат заради остварување на пра-
вата кои им се гарантираат во постапката, а не и кога тие се користат за да се 
предизвика одлагање на постапката. Во тие случаи судот кој управува со по-
стапката е должен на странките да им ја оневозможи таквата злоупотреба на 
процесните овластувања што не е случај во конкретната постапка, што пак 
од своја страна предизвикало нејзино неразумно долго траење.

IV. Сложеноста на предметот

Врховниот суд на Република Македонија утврди дека во конкретниот 
случај не се работи за сложен кривично-правен предмет. 
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Г. Повреда на правото на судење во разумен рок

Врховниот суд на Република Македонија утврди дека судовите, пред се Ос-
новниот суд Скопје I Скопје, постапката не ја засновал на начелото за судење 
во разумен рок и го повредил правото на подносителот гарантирано во член 
6 став 2 од Законот за судовите и член 6 став 1 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните слободи. 

Врховниот суд на Република Македонија при оценката на разумноста на 
траењето на кривичната постапка ја имаше предвид и судската пракса на 
Европскиот суд за човекови права по ова прашање па поаѓајќи од истата оце-
ни дека во овој кривичен предмет должината на постапката до оваа фаза на 
одлучувањето била прекумерна како резултат на бројните одложувања и ис-
тата не го задоволува барањето на “разумен рок“ согласно Конвенцијата за 
заштита на човекови права и основните слободи. 

Д. Правичен надоместок

Согласно член 36 став 5 од Законот за судовите, ако Врховниот суд утврди 
повреда на правото на судење во разумен рок со решението ќе определи рок 
во којшто судот, пред кого постапката е во тек, мора да одлучи за правото, 
обврската или кривичната одговорност на подносителот на барањето  и ќе 
досуди правичен надоместок за подносителот на барањето заради повреда 
на неговото право на судење во разумен рок.

Врховниот суд на Република Македонија во согласност со цитираната закон-
ска одредба, го задолжи Основниот суд Скопје I Скопје, во рок од 3-три месеци 
по правосилноста на ова решение да донесе одлука по предметот К.бр.211/03 
по поднесениот супсидијатен обвинителен акт на оштетениот како тужител, 
а заради утврдената повреда на правото на судење во разумен рок на под-
носителот му досуди правичен надоместок во износ од 31.000,00 денари. При 
утврдување на висината на надоместокот ги зема во предвид околностите 
на конкретниот предмет, притоа водејќи сметка за судската пракса на Европ-
скиот суд за човекови права во предметите против Република Македонија.

Согласно со судската пракса на Европскиот суд за човекови права подносите-
лот на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок има право 
на надомест на трошоците, само доколку се утврди дека истите биле нави-
стина направени и неопходни и биле разумни по обем (види Editions Plon v. 
France, бр. 58148/00, став 64, ECHR 2004-IV). Подносителот побара надомест 
на трошоци во вкупен износ од 5.880,00 денари и тоа 4.680,00 денари за со-
став на барањето од страна на полномошник – адвокат и 1.300,00 денари 
за состав на полномошно одмерени согласно Тарифата за награда и надо-
месток на трошоците за работа на адвокатите – пречистен текст (Службен 
весник на РМ бр.20/05). Судот наоѓајќи дека истите се оправдани на подно-



ЗБИРКА НА  ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА880

сителот му досуди и надоместок на трошоците во постапката по поднесеното 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок.

Поради наведеното согласно член 36 од Законот за судовите, следуваше да се 
одлучи како во изреката на решението.

Решено во Врховниот суд на република Македонија на ден 01.06.2009 година 
под Псрр.бр.12/2009.

 
Претседател на советот - судија Александар Бошњаковски с.р.

 

 



881РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ ДОНЕСЕНИ 
ПО ОДНОС НА СУДЕЊЕТО ВО РАЗУМЕН РОК

6. НЕНОВСКИ -ПСРР бр.76/2009 од 01.06.2009   

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите 
Александар Бошњаковски - претседател на советот, Невена Крцковска Ма-
линковска и Мила Камбовска - членови на советот, со записничар Наталија 
Донева - виш соработник, одлучувајќи по барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок во постапката по предметот К.бр.636/97 на Основни-
от суд Скопје I Скопје, поднесено од Т.Н. од С., на нејавната седница одржана 
на ден 01.06.2009 година, согласно член 35, 36 и 36-а од Законот за судовите 
(“Службен весник на РМ“бр.58/06 и 35/08), го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

СЕ УТВРДУВА повреда на правото на судење во разумен рок на подносителот 
на барањето Т.Н. од С. во постапката по предметот К.бр.636/97 на Основниот 
суд Скопје I Скопје.

На подносителот на барањето Т.Н. од С., заради повреда на неговото право 
на судење во разумен рок, МУ СЕ ДОСУДУВА ПРАВИЧЕН НАДОМЕСТОК во из-
нос 124.000,00 денари.

СЕ ЗАДОЛЖУВА Судскиот буџет на Република Македонија на подносителот 
на барањето да му го исплати досудениот правичен надоместок во рок од 3 - 
три месеци од денот на правосилноста на ова решение.

О б р а з л о ж е н и е 

Подносителот на барањето Т.Н. од С. до Врховниот суд на Република 
Македонија на 04.03.2009 година поднесе барање во смисла на член 36 став 
1 од Законот за судовите, со наводи за сторена повреда на правото на судење 
во разумен рок во постапката по предметот К.бр.636/97 пред Основниот суд 
Скопје I Скопје, која траела 12-дванаесет години, за кое време 55-педесет и 
пет дена бил во притвор, а завршила со правосилна пресуда со која му била 
изречена алтернативна мерка условна осуда, поради што поднесе изјава за 
побарување правичен надомест во износ од 250.000 евра во денарска против-
вредност.

Врховниот суд на Република Македонија постапувајќи по барањето за зашти-
та на правото на судење во разумен рок во смисла на член 36 од Законот за 
судовите, врз основа на наводите во барањето и увидот во списите на пред-
метот К.бр.636/97 на Основниот суд Скопје 1 Скопје, најде:

Барањето е основано.
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 А. Факти и околности:

Во конкретниот случај од увидот во списите на предметот Врховниот суд на 
Република Македонија утврди дека на 13.03.1997 година Т.Н. од С. бил лишен 
од слобода и спроведен пред истражниот судија на Основниот суд Скопје I 
Скопје поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело 
Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 вв со 
став 1 од Кривичниот Законик.

На 14.03.1997 година од страна на МВР на РМ до Основното јавно обвини-
телство Скопје била поднесена кривична пријава против Т.Н. од С. поради 
постоење на основано сомневање дека го сторил погоренаведеното кривич-
но дело.

На 14.03.1997 година обвинетиот бил испитан од страна на истражен судија 
на Основниот суд Скопје I Скопје при што го користел правото на молчење 
согласно чл.218 став 2 од ЗКП и не дал одбрана. Со решение на истражниот 
судија Ки.бр.150/97 од 14.03.1997 година против Т.Н. се спроведува истрага 
поради постоење на основано сомневање дека сторил кривично дело Злоу-
потреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 
1 од Кривичниот Законик, а со истото решение на окривениот му била одре-
дена мерката притвор во траење од 30-триесет дена.

На 03.04.1997 година бил извршен распит на окривениот на негово барање 
во Затвор ,,Скопје,, во присуство на неговите бранители.

Со решение на Истражниот судија на Основниот суд Скопје I Скопје од 
06.05.1997 година бил уважен предлогот за укинување на мерката притвор, 
а спрема обвинетиот била определена гаранција со укнижување на заложно 
право на недвижен имот.По правосилноста на ова решение и по укнижување 
на заложното право во корист на Република Македонија обвинетиот бил 
пуштен да се брани од слобода.

По спроведената истрага на 12.06.1997 година од страна на Основното јавно 
обвинителство Скопје, до Основниот суд Скопје I Скопје бил поднесен обви-
нителен акт КО бр.941/97 од 12.06.1997 година против Т.Н. од С. за кривично 
дело Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 
вв со став 1 од Кривичниот Законик. Обвинителниот акт на обвинетиот му 
бил доставен на 01.07.1997 година, а на неговиот бранител на 25.06.1997 го-
дина, на другиот бранител на 20.06.1997 година, а на третиот на 20.06.1997 
година, а истиот ден и на четвртиот бранител.

На 08.07.1997 година, обвинетиот преку своите бранители до судот доставил 
приговор на обвинителниот акт.
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На 14.07.1997 година обвинителството до судот доставило мислење по под-
несениот приговор против обвинителниот акт.

Со решение на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје I Скопје 
Кр.бр.129/07 од 17.09.1997 година, приговорот против обвинителниот акт 
поднесен од обвинетиот преку неговите бранители, бил одбиен како неосно-
ван, со што обвинителниот акт влегол во правна сила.

Постапувајќи по поднесениот обвинителен акт судот по одржаните претре-
си и спроведената постапка во периодот од 25.11.1997 година до 29.12.1999 
година, на 10.01.2000 година јавно ја објавил пресудата К.бр.636/97 со која 
обвинетиот е огласен виновен за кривично дело – Злоупотреба на службе-
ната положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 1 од Кривични-
от Законик и осуден е на казна затвор во траење од 3-три години, во која да 
се засмета времето поминато во притвор, сметано од 13.03.1997 година до 
06.05.1997 година. Обвинетиот бил задолжен да плати на судот на име кри-
вичен паушал износ од 3.000,00 денари , како и трошоците на кривичната 
постапка во износ од 48.100,00 денари, во рок од 15 дена од правосилноста на 
пресудата. Согласно член 101 од ЗКП по барање на оштетениот за целиот из-
нос на оштетното побарување од 1.776.000,00 денари упатен е на парница. За 
овој период од 2-две години, 1-еден месец и 12-дванаесет дена биле закажани 
34 претреси на кои бил испитан обвинетиот, биле сослушани вкупно 19 -де-
ветнаесет сведоци, биле сослушувани вешти лица од медицинска струка и од 
економска струка, на двапати било вршено судско – медицинско вештачење 
на обвинетиот во поглед на неговата здравствена состојба од аспект на спо-
собноста да присуствува на судењето, да го следи главниот претрес и да ја 
изнесе својата одбрана, а биле изведени и многубројни писмени докази. 

Во овој период вкупно 6-шест главни претреси биле одложени поради тоа што 
обвинетиот иако бил уредно поканет не бил присутен на главниот претрес 
од здравствени причини.Имено, за претресот од 25.11.1997година неговиот 
бранител приложил извештај од специјалистот од 19.11.1997 година со пре-
порака за боледување од 20 дена, од кои причини бил одложен и претресот 
од 08.01.1998 година за што бранителот приложил потврда дека обвинетиот 
не е способен да ја даде својата одбрана, поради што судот наредил судско-ме-
дицинско вештачење на таа околност. Со оглед на тоа дека и на претресот од 
21.09.1998 година не дошол обвинетиот кој бил уредно поканет, а неговиот 
бранител изјавил дека е на боледување 3-три недели за што приложил меди-
цинска белешка, судот повторно наредил вештачење по однос на способно-
ста на обвинетиот да го следи главниот претрес, што предизвикало одлагање 
и на претресот закажан за 23.09.1998 година. Здравствената состојба на об-
винетиот била причина и за одлагање на претресот од 28.10.1998 година, но 
бидејќи за тоа не бил приложен доказ судот наредил стражарно приведување 
на обвинетиот. Доказот за спреченоста на обвинетиот да присуствува на пре-
тресот бил доставен со поднесок примен во судот на 29.10.1998 година, а со 
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оглед на тоа што на 16.11.1998 година во судот се јавил обвинетиот со еден 
од своите бранители и дал ветување на записник пред претседателот на со-
ветот дека ќе се јави на закажаниот главен претрес за 17.11.1998 година, била 
отповикана наредбата за негово стражарно приведување. Здравствена-
та состојба на обвинетиот и користење на боледување била причината по-
ради која бил одложен и претресот од 20.10.1999 година.

На барање на одбраната на обвинетиот биле одложени 4-четири главни пре-
тресии тоа претресот од 02.07.1998 година бил одложен на барање на одбра-
ната поради зафатеност на еден од бранителите на обвинетиот кој во тој мо-
мент имал тројца бранители. Судот го прифатил одлагањето заради ефикас-
ност на одбраната иако јавниот обвинител се противел на тоа. Со поднесок 
од 16.11.1998 година еден од бранителите на обвинетиот барал одлагање на 
главниот претрес закажан за 17 и 18.11.1998 година поради спреченост. Со 
поднесок од 17.11.1998 година и другиот бранител го известил судот дека не 
е во состојба да присуствува на главниот претрес за 17 и 18.11.1998 година по-
ради закажани расправи во граѓански парнични предмети. И покрај тоа глав-
ниот претрес од 17.11.1998 година е одржан во присуство на третиот бранител 
на кој пред отпочнување на главниот претрес е сослушано вештото лице од 
медицинска струка, а со оглед на даденото мислење дека обвинетиот со оглед 
на неговата здравствена состојба е способен да присуствува на главниот пре-
трес во траење од 1-еден час и 30-триесет минути, сите наредни главни пре-
треси траеле во рамки на овој временски период по предходно изјаснување 
на обвинетиот дека повеќе не е во состојба да го следи претресот. Со поднесок 
од 18.11.1998 година и третиот бранител побарал одлагање на претресот за-
кажан за 18.11.1998 година поради закажан состанок со клиент. На записник 
за главен претрес од 18.11.1998година судот констатирал дека со одделни 
поднесоци сите тројца бранители побарале одлагање поради зафатеност, но 
само третиот бранител не приложил докази за тоа, па со оглед на тоа што не-
мало претпоставки за одржување, главниот претрес бил одложен. Со решение 
од 18.11.1998 година третиот бранител бил казнет со парична казна поради 
неоправдано одлагање на претресот. На 19.11.1998 година претседателот на 
советот по извршениот увид во граѓанската писарница сочинил службена бе-
лешка дека сите наведни парнични предмети поради кои вториот бранител 
побарал одлагање на претресот била закажани за други временски термини, 
подоцна од закажаниот претрес по овој предмет, како и дека за претресот за 
кој првиот бранител побарал одлагање, обвинетиот во тој предмет имал и 
друг ангажиран бранител. Главниот претрес од 16.12.1998 година бил пре-
кинат на барање на тројцата бранители бидејќи изјавиле дека одбраната не 
била подготвена за сослушување на вештото лице, но одкако од страна на 
судот им бил соопштен датумот на кој ќе продолжи претресот – 18.12.1998 
година, двајца од бранителите изјавиле дека нема да се јават поради зафа-
теност со други предмети. Со поднесок од 18.12.1998 година еден од брани-
телите доставил доказ за неговата спреченост бидејќи бил ангажиран како 
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бранител во притворски предмет. Другиот бранител не присуствувал на пре-
тресот. Третиот бранител кој бил присутен барал одлагање на изведувањето 
доказ со сослушување на вештото лица бидејќи сметал дека присуството на 
сите тројца бранители е неопходно за одбраната. Одкако судот не го уважил 
ваквото барање, обвинетиот му го откажал полномошното на овој бранител 
што предизвикало одлагање на главниот претрес од 18.12.1998 година. На 
овој датум било донесено решение за парично казнување на другите двајца 
бранители кои во повеќе наврати барале одлагање на главниот претрес по-
ради зафатеност.Сите тројца бранители поднеле жалби против решенијата 
со кои биле парично казнети кои биле одбиени од страна на Апелациониот 
суд Скопје. Главниот претрес од 31.03.1999 година бил одложен бидејќи еден 
од бранителите со телеграма доставена до судот истиот ден кога бил закажан 
и претресот, го известил судот дека е ангажиран во притворски предмет и 
дека има сознанија дека обвинетиот бил на боледување, а вториот бранител 
кој бил присутен на судот му доставил извештај за привремена спреченот на 
обвинетиот без дијагноза.

По барање на овластениот тужител-јавното обвинителство биле одложе-
ни 2-два главни претреси и тоа на 26.04.1999 година поради зафатеност на 
јавниот обвинител со друг кривичен предмет и претресот од 09.06.1999 годи-
на кој е одложен бидејќи поради смрт на дотогашниот застапник на обвине-
нието, новиот јавен обвинител не бил подготвен да го застапува обвинение-
то затоа што поради кусите рокови и обемноста на доказите немал време да 
ги проучи списите на предметот. Јавниот обвинител на главниот претрес од 
16.12.1999 година го прецизирал диспозитивот на обвинителниот акт, а на 
22.12.1999 година дал образложение на прецизираното обвинение. 

Пресудата К.бр.636/07 од 10.01.2000 година, со која обвинетиот бил осуден 
на казна затвор од 3-три години, била писмено изготвена и на обвинител-
ството му била доставена на 08.03.2000 година, на обвинетиот на 27.03.2000 
година, на едниот бранител на 20.03.2000 година, а на вториот бранител на 
22.03.2000 година.

На 23.03.2000 година Основното јавно обвинителство до судот доставило 
жалба на првостепената пресуда поради одлуката за казната. На 28.03.2000 
година жалбата била доставена до вториот бранител, на 03.04.2000 до први-
от бранител, а на 03.05.2000 година и на обвинетиот.

Одделни жалби доставила и одбраната на обвинетиот и тоа 04.04.2000 го-
дина едниот, а на 05.04.2000 година и другиот бранител со кои првостепена-
та пресуда се напаѓа по сите основи од Законот за кривичната постапка. На 
11.04.2000 година едниот бранител до судот доставил и одговор на жалбата 
на обвинителството. На 11.05.2000 година и обвинителството до судот доста-
вило одговор на жалбите на одбраната на обвинетиот. Овој одговор на брани-
телите им бил доставен на 17.05.2000 година, а на обвинетиот на 05.06.2000 
година.
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По одржаната јавна седница со решение на Апелациониот суд Скопје Кж 
бр.1099/2000 од 23.02.2001 година жалбите на обвинетиот изјавени пре-
ку неговите бранители биле уважени, пресудата на Основниот суд Скопје 1 
Скопје К.бр.636/97 од 10.01.2000 година била укината и предметот бил вра-
тен на повторно судење пред првостепениот судпоради констатирани суште-
ствени повреди на одредбите на кривичната постапка од член 355 став 1 точ-
ка 11 од ЗКП од причина што обжалената пресуда содржела такви недостато-
ци поради кое не може во целост да биде испитана, изреката на пресудата е 
недоволно јасна и разбирлива, а во образложението не се содржани доволно 
причини за решителните факти, додека по оценка на овој суд дадените при-
чини се недоволно јасни и меѓусебно противречни. Имено, не била извршена 
јасна и прецизна дистинкција на противправното поведение на обвинетиот, 
а била констатирана и очигледна противречност во изреката на обжалена-
та пресуда по однос на предјавеното имотно – правно побарување. Исто така 
биле прифатени и жалбените наводи за погрешно и нецелосно утврдена 
фактичка состојба со оглед на тоа што според оценката на второстепениот 
суд видно од доказниот материјал изведен во кривичната постапка не може-
ло со сигурност да се утврди постоење на предметното кривично дело и кри-
вичната одговорност на обвинетиот. Со пресудата биле дадени укажувања 
на првостепениот суд со преоценка на веќе изведениот доказен материјал, а 
по потреба и со изведување на други докази со сигурност да утврди одреде-
ни решителни факти по однос на овласувањето на обвинетиот да раководи 
со контролата на банките и штедилниците сметано од 1993 година кое му 
било пренесено на обвинетиот како Заменик гувернер на НБРМ од страна 
на Гувернерот на НБРМ што според второстепениот суд претставува неоп-
ходен услов за постоење на предметното кривично дело. Истовремено биле 
дадени насоки за прецизно утврдување на дејствијата на обвинетиот кои 
можат да добијат третман на дејствија на извршување на кривичното дело 
кое му се става на товар во поглед на неговото влијание врз директорката 
на оштетената штедилница.Поради констатираните повреди под сомнение 
била доведена и правилната примена на Кривичниот Законик, поради што 
предметот бил вратен на повторно одлучување пред првостепениот суд. Со 
истото решение жалбата на Основното јавно обвинителство изјавена против 
првостепената пресуда била отфрлена како недозволена бидејќи заменикот 
виш јавен обвинител кој бил присутен на јавната седница пред второстепе-
ниот суд се откажал од жалбата изјавена од Основното јавно обвинителство. 

Предметот од страна на Апелациониот суд Скопје во Основниот суд Скопје I 
Скопје бил доставен на 09.03.2001 година на понатамошно постапување. Вто-
ростепената одлука на еден од бранителите му била доставена на 14.03.2001 
година, а на обвинетиот на 15.03.2001 година, на другиот бранител на 
29.03.2001 година, а на обвинителството на 28.03.2001 година.

По укинување на првостепената пресуда, судијата кој како претседател на 
советот постапувал по предметот на 16.03.2001 година барал изземање кое 
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било уважено и предметот бил распореден и доделен во работа кај друг 
судија кој исто така побарал изземање кое било одбиено како неосновано.

Со наредба од 23.03.2001 година по предметот бил закажан главен претрес на 
04.07.2001 година.

Во повторената постапка во период од 04.07.2001 година до 24.12.2003 го-
дина биле закажани 14-четиринаесет главни претреси од кои на 9-девет кои 
биле одржани постапувајќи според напатствијата на Апелациониот суд по-
вторно бил испитан обвинетиот, на двапати поради изменет судски совет 
биле сослушани тројца сведоци кои веќе биле сослушувани и било прецизи-
рано обвинението.Во повторената постапка одбраната не предлагала нови 
докази.

Три главни претреси биле одложени по барање на застапникот на обвине-
нието и тоа претресот од 29.10.2001 година на предлог на јавниот обвини-
тел за да се повикаат сведоците согласно напатствијата на повисокиот суд на 
што одбраната не се противела, на 31.01.2002 година кој е одложен исто така 
на барање на застапникот на обвинението поради обврски во притворски 
предмет. Претресот од 31.10.2002 бил одложен затоа што не бил присутен за-
стапникот на обвинението кој како дежурен јавен обвинител бил ангажиран 
во постапување по друг предмет, а обвинителството сеуште не го изготвило 
прецизирањето на обвинението за што било задолжено од страна на судот на 
претресот од 23.04.2002 година за што му бил даден рок од 30 дена. Второто 
прецизирање на обвинителниот акт било направено на главниот претрес од 
21.11.2002 година.

Во повторената постапка еден претреси тоа од 31.10.2003 година бил одло-
жен по барање на еден од бранителите кој бил ангажиран во друг притворски 
предмет, а претресот од 24.12.2002 година бил одложен поради отсуство на 
претседателот на советоткој бил зафатен бидејќи истовремено бил и прет-
седател на судот. Со оглед на тоа со решение од 28.12.2002 година предметот 
бил распределен кај друг судија.Подолго одложување се бележи во периодот 
од 31.01.2003 година кога овој претрес кој се држел пред нов судија – трет по 
ред кој бил определен да постапува по овој предмет бил одложен на неодре-
дено време, а новиот претрес бил закажан за 06.11.2003 година.

Објавата на пресудата закажана за 08.01.2004 година била одложена поради 
боледување на судијата, по што била закажана објава на 13.01.2004 година, 
која исто така била одложена поради боледување на претседателот на сове-
тот. На 23.01.2004 година пресудата била јавно објавена.

Со пресуда на Основниот суд Скопје I Скопје К.бр.636/97 од 24.12.2003 година, 
обвинетиот бил огласен за виновен за кривично дело-Злоупотреба на службе-
ната положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 1 од КЗ и бил осуден 
на казна затвор во траење од 2-две години во која да се засмета времето по-
минато во притвор сметано од 13.03.1997 година до 06.05.1997 година. Обви-
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нетиот бил задолжен да плати паушал во износ од 5.000,00 денари и трошоци 
на кривичната постапка во износ од 48.100,00 денари, како и да ја надомести 
противправно стекнатата имотна корист во висина од 1.776.000,00 денари 
на оштетениот во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата. Пресудата 
била писмено изработена и експедирана од судот на 04.02.2004 година. Об-
винетиот ја примил на 24.02.2004 година, неговиот бранител на 11.02.2004 
година, другиот бранител на 12.02.2004 година, а на обвинителството му 
била доставена на 09.02.2004 година. На 30.03.2004 година жалбата му била 
доставена на оштетениот.

На 23.02.2004 година обвинителството до судот поднело жалба против пре-
судата, поради одлуката за казната. На обвинетиот жалбата му била доста-
вена на 02.03.2004 година, на едниот од неговите бранители на 03.03.2004 
година,а на другиот на 05.03.2004 година.

Жалби против пресудата изјавиле и бранителите на обвинетиот и тоа ед-
ниот на 24.02.2004 година, а другиот на 26.02.2004 година. Двете жалби на 
обвинителството му биле доставени на 01.03.2004 година и на 08.03.2004 го-
дина. Против првостепената пресуда жалба изјавил и обвинетиот лично на 
08.03.2004 година, која на обвинителството му била доставена на одговор на 
15.03.2004 година.

Апелациониот суд Скопје на 09.06.2004 година, предметот со сите списи ад-
министративно го вратил на првостепениот суд со цел да бидат одстранети 
очигледни технички грешки при писмената изработка на пресудата.

Со решение на првостепениот суд од 15.06.2004 година била извршена ис-
правка на изворникот на пресудата согласно укажувањата на Апелациониот 
суд. Ова решение на обвинетиот му било доставено лично во судот, а потоа и 
по пошта на 05.10.2004 година, на едниот бранител на 25.06.2004 година, на 
другиот бранител на 29.06.2004 година, а на обвинителството на 28.06.2004 
година.

Против решението за исправка бранителот на обвинетиот на 27.06.2004 го-
дина изјавил жалба, која на 02.09.2004 година му била доставена на обвини-
телството. 

На 07.10.2004 година и обвинетиот лично изјавил жалба против решението 
за исправка.

 Со решение на Апелациониот суд Скопје КЖ бр.2294/04 од 23.02.2005 годи-
на по одржаната јавна седница, жалбите изјавени од бранителите и од об-
винетиот лично биле уважени, а пресудата на Основниот суд Скопје 1 Скопје 
К.бр.636/07 од 24.12.2003 година била укината и предметот бил вратен на 
првостепениот суд на повторно судење. Ваквата одлука била донесена од 
причина што било констатирано дека првостепената пресуда се заснива врз 
докази кои не биле изведени на главниот претрес од страна на првостепени-
от суд, поради што првостепениот суд не бил во можност правилно да ја ут-
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врди фактичката состојба која не произлегува од изведените докази со што 
е доведена под сомнение правилната примена на Кривичниот Законик. По-
вторно биле дадени напатствија со преоценка на веќе изведените докази , а 
по потреба и со изведување други докази правилно да се утврди фактичката 
состојба по однос на овластувањето на обвинетиот како заменик Гувернер на 
НБРМ во врска со раководењето на контролата на банките и штедилниците 
од 1993 година кое според судот претставува неопходен услов за постоење 
на кривичното дело кое му се става на товар на обвинетиот за прибавување 
на имотна корист што претставува битен елемент на кривичното дело- Зло-
употреба на службената положба и овластување. Со оглед на ваквата одлука 
жалбата на Основното јавно обвинителство Скопје е безпредметна исто како 
и жалбата на обвинетиот поднесена преку неговиот бранител и лично од не-
гова страна, двете изјавени против решението за исправка од 15.06.2004 го-
дина.

На 24.03.2005 година предметот од Апелациониот суд бил вратен во Основ-
ниот суд Скопје I Скопје на понатамошно постапување. Второстепеното ре-
шение на обвинителството му било доставено на 30.03.2005 година, на обви-
нетиот на 12.04.2005 година, а на двајцата бранители на 04.04.2005 година.

Постапувајќи според укажувањата на Апелациониот суд Скопје, во повторе-
ната постапка пред првостепениот суд биле закажани вкупно 4 главни пре-
треси од кои 2-два биле одложени бидејќи немало законски претпоставки 
за нивно одржување од причина што на претресот од 05.05.2005 година не 
бил присутен обвинетиот и еден од неговите бранители и двајцата уредно 
поканети, а наредниот претрес од 7.06.2005 година бил одложен поради тоа 
што не бил дојден другиот бранител за кој судот бил известен дека е болен за 
што било приложено отпусно писмо. На 14.06.2005 година бил одржан главен 
претрес на којбил испитан обвинетиот кој останал на веќе дадената одбрана, 
а неговите предлози за изведување на три нови докази биле одбиени, биле 
прочитани записниците за сослушување на сведоците и покрај противењето 
на одбраната, биле изведени предложените писмени докази, но претресот 
бил одложен заради подготовка на завршните зборови. На 22.06.2005 година 
главниот претрес продолжил со завршни зборови и пресудата била објавена.

Со пресуда на Основниот суд Скопје I Скопје К.бр.636/97 – I од 22.06.2005 
година, обвинетиот бил огласен виновен за кривично дело-Злоупотреба на 
службената положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 1 од КЗ и 
бил осуден на казна затвор во траење од 2-две години во која да се засмета 
времето поминато во притвор сметано од 13.03.1997 година до 06.05.1997 
година. Обвинетиот бил задолжен да плати паушал во износ од 5.000,00 
денари и трошоци на кривичната постапка во износ од 48.100,00 денари, 
како и да ја надомести противправно стекнатата имотна корист во висина 
од 1.776.000,00 денари на оштетениот во рок од 15 дена по правосилноста 
на пресудата. Пресудата била писмено изработена и експедирана од судот 
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на 08.08.2005 година. Обвинетиот ја примил на 12.10.2005 година, неговиот 
бранител на 13.09.2005 година, другиот бранител на 15.09.2005 година, а на 
обвинителството му била доставена на 05.09.2005 година.

Против оваа пресуда Основното јавно обвинителство Скопје изјавило жалба 
поради одлуката за казната, која е примена во судот на 16.09.2005 година. На 
обвинетиот жалбата му била доставена на 12.10.2005 година, а на неговиот 
бранител на 26.09.2005 година.

Бранителите на обвинетиот исто така изјавиле одделни жалби на 28.09.2005 
година кои на обвинителството му биле доставени на 29.09.2005 година ед-
ната, а на 12.10.2005 година другата. Едниот од бранителите на 03.10.2005 
година до судот доставил одговор на жалбата на обвинителството која 
на 12.10.2005 година му била доставена на обвинителството. Одговор на 
жалба доставил и вториот бранител на 06.10.2005 година кој исто така на 
12.10.2005 година бил доставен до обвинителството. На 26.10.2005 година 
жалба изјавил и обвинетиот лично, која на обвинителството му била доста-
вена на 28.10.2005 година. На 24.02.2006 година предметот бил испратен до 
Апелациониот суд Скопје заради одлучување по поднесените жалби.

Апелациониот суд Скопје на 08.02.2006 година административно ги вратил 
списите на предметот во првостепениот суд за да сочини извештај и да се ут-
врди кои судии поротници како членови на советот учествувале на главниот 
претрес од 14.06.2005 година, а кои на 22.06.2005 година во врска со истакна-
тите жалбени наводи во таа смисла.

Со решение на Апелациониот суд Скопје КЖ бр.681/06 од 08.11.2006 година, 
по одржаната јавна седница жалбите на обвинетиот и на неговите бранители 
биле уважени, а пресудата на Основниот суд Скопје 1 Скопје К.бр.636/07 од 
22.06.2005 година била укината и предметот бил вратен на првостепениот 
суд на повторно постапување и одлучување, при што било определено но-
виот главен претрес да се одржи пред наполно изменет судски совет. Вак-
вата одлука била донесена со оглед на констатирана суштествена повреда 
на одредбите на кривичната постапка бидејќи во изрекувањето на пресуда-
та учествувал судија поротник кој не учествувал на главниот претрес, поната-
му е констатирано дека првостепениот суд во доказна постапка само ги про-
читал записниците од предходните главни претреси, меѓутоа било нејасно 
која содржина била прочитана од тие записници, биле прочитани записни-
ци за главни претреси кои биле одложени, а бил прочитан и записникот за 
испитување на обвинетиот иако обвинетиот бил присутен и испитан на глав-
ниот претрес. Исто така првостепениот суд не постапил според укажувањето 
на второстепениот суд во решението од 23.02.2005 година и не ја утврдил 
правилно фактичката состојба во поглед на овластувањето на обвинетиот 
како заменик Гувернер на НБРМ во врска со раководењето и контролата на 
банките и штедилниците од 1993 година, па констатираните суштествени 
повреди на кривичната постапка и нецелосно утврдената фактичка состојба 
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се рефлектирале и на правилна примена на Кривичниот Законик, а со оглед 
на ваквата одлука жалбата на Основното јавно обвинителство Скопје е без-
предметна. 

На 15.11.2006 година предметот со сите списи од Апелациониот суд Скопје, 
бил вратен на Основниот суд Скопје I Скопје на понатамошно постапување. 
Второстепената одлука на обвинителството му било доставена на 20.11.2006 
година, на обвинетиот на 21.11.2006 година, на едниот бранител на 22.11.2006 
година, а на другиот на 23.11.2006 година.

Во повторената постапка која согласно укажувањата на второстепениот суд 
се одржала пред наполно изменет судски совет, во периодот од 16.03.2007 
година до 21.01.2008 година кога била објавена пресудата биле закажани 
вкупно 10-десет главни претреси од кои 3-биле одложении тоа претресот 
од 16.03.2007 година поради ангажираност на судечкиот совет во притвор-
ски предмет со седуммина обвинети, претресот од 14.05.2007 година бил 
одложен  затоа што не биле присутни застапникот на обвинението и об-
винетиот кои биле уредно поканети, а претресот од 24.09.2007 година бил 
одложенбидејќи не бил присутен обвинетиот за кој неговите бранители при-
ложиле докази дека е на одобрено боледување сметано до 27.09.2007 годи-
на. Останатите 7-одржани претреси биле одлагани единствено поради истек 
на времето од 1,30 часа за кој период според вештачењето на здравствената 
состојба, обвинетиот бил во состојба да го следи текот на главниот претрес.

Со пресуда на Основниот суд Скопје I Скопје К.бр.636/97- II од 21.01.2008 
година обвинетиот бил огласен виновен за кривично дело-Злоупотреба на 
службената положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 1 од КЗ и 
му била изречена алтернативна мерка условна осуда така што му била ут-
врдена казна затвор во траење од 2-две години и истовремено било опре-
делено дека казната нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 5-пет 
години по правосилноста на пресудата не стори ново кривично дело.Во ут-
врдената казна затвор на обвинетиот да му се засмета и времето поминато 
во притвор сметано од 13.03.1997 година до 06.05.1997 година.Обвинетиот 
бил задолжен да плати на име паушал износ од 5.000,00 денари и трошоци 
на кривичната постапка во износ од 48.100,00 денари во рок од 15 дена од 
правосилноста на пресудата, како и да ја врати имотната корист прибавена 
со кривичното дело во висина од 1.776.000,00 денари на оштетениот во рок 
од 6-шест месеци од правосилноста на пресудата. Пресудата била писмено из-
готвена на 27.03.2008 година и експедирана на 28.03.2008 година. На обвине-
тиот пресудата му била доставена на 29.04.2008 година, на едниот бранител 
на 02.04.2008 година и повторно на 17.04.2008 година, на другиот бранител 
на 03.04.2008 година.Пресудата на обвинителството му била доставена на 
31.03.2008 година.

Против пресудата на 17.04.2008 година одделни жалби изјавиле двајцата бра-
нители на обвинетиот. На 14.04.2008 година против пресудата жалба изјавило 
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и обвинителството која на обвинетиот му била доставена на 24.04.2008 го-
дина, на едниот бранител на 06.05.2008 година, а на другиот на 15.04.2008 
година. Жалба против пресудата изјавил и обвинетиот лично на 12.05.2008 
година која на обвинителството му била доставена на 15.05.2008 година.

Со пресуда на Апелациониот суд Скопје КЖ бр.1068/08 од 30.10.2008 година 
жалбите на обвинетиот изјавена лично и преку неговите бранители и жал-
бата на Основното јавно обвинителство делумно биле уважени. Пресудата на 
Основниот суд Скопје I Скопје К.бр.636/97- II од 21.01.2008 година била преи-
начена во делот на одлуката на кривичната санкција на начин што на обвине-
тиот кој со првостепената пресуда е огласен виновен за кривично дело- Злоу-
потреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 вв со став 1 
од КЗ согласно тој член и одредбите на член 3,4,7,29,30,31,32,33,39,48,48-а,49 
и 50 од КЗ му била утврдена алтернативна мерка - условна осуда така што му 
била утврдена казна затвор во траење од 1-една година и истовремено опре-
делено дека истата нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 2-две 
години по правосилноста на пресудата не стори ново кривично дело. Во ут-
врдената казна затвор на обвинетиот му се засметува и времето поминато 
во притвор сметано од 13.03.1997 година до 06.05.1997 година и задолжен 
бил обвинетиот да ја врати имотната корист прибавена со извршувањето на 
кривичното дело во висина од 1.776.000,00 денари на оштетениот во рок од 
6-шест месеци по правосилноста на пресудата, а во спротивно условната осу-
да ќе биде отповикана. Во останатиот дел пресудата е потврдена. 

На 04.12.2008 година предметот со сите списи од Апелациониот суд бил до-
ставен до Основниот суд Скопје I Скопје. Пресуда на обвинителството му била 
доставена на 15.12.2008 година, на едниот бранител на 11.12.2008 година, на 
другиот бранител на 17.11.2008 година, а на обвинетиот на 30.01.2009 годи-
на, со што постапката била правосилно завршена.

Б. Право на судење во разумен рок:

Според член 6 став 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и ос-
новните слободи, секој при определувањето на неговите граѓански права и 
обврски или кога е кривично гонет, има право на правично и јавно судење 
во разумен рок, пред независен и непристрасен трибунал основан со закон.

Согласно член 6 став 2 од Законот за судовите , при одлучувањето за 
граѓанските права и обврски и при одлучувањето за кривичната одговор-
ност, секој има право на правично и јавно судење во разумен рок пред неза-
висен и непристрасен суд основан со закон.

Според член 10 став 1 алинеа 3 од истиот закон, постапката пред судот се уре-
дува со закон и се заснова врз начелото на судење во разумен рок.
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В. Основаност:

Врховниот суд на Република Македонија во постапката за утврдување на по-
вреда на правото на судење во разумен рок одлучуваше врз основа на Законот 
за судовите, Законот за кривичната постапка и во согласност со правилата и 
принципите утврдени со Конвенција за заштита на човекови права и основ-
ните слободи, тргнувајќи од судската пракса на Европскиот суд за човекови 
права, при што најде:

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок ги исполнува кри-
териумите утврдени во член 36 став 2 и 3 од Законот за судовите и истото е 
основано. 

Врховниот суд на Република Македонија оценката за разумноста на пери-
одот на траење на кривичната постапка ја заснова на следниве критериу-
ми: сложеноста на предметот, однесувањето на странките во постапката и 
однесувањето на судот кој постапувал по предметот (види Pelliser and Sassi 
v.France (GC) бр.25444/94 став 67 ECHR,1999-II).

I. Во конкретниот кривичен предмет постапката започнала на 13.03.1997 го-
дина кога обвинетиот бил лишен од слобода и истата завршила на 30.01.2009 
година кога на сега подносителот на барањето како обвинет во постапката 
му била доставена пресудата на Апелациониот суд Скопје од 30.10.2008 го-
дина, со што оваа постапка била правосилно окончана. Периодот кој потпаѓа 
под временската надлежност на Конвенцијата започнува на 10 април 1997, 
кога влегува во сила признавањето на правото на индивидуална жал-
ба од страна на Република Македонија (види Dika v. Republic of Macedonia, 
бр. 13270/02, став 51, мај 2007 и референците цитирани од истата).  При 
процената на разумноста на периодот кој изминал по тој датум, мора да се 
води сметка за стадиумот на постапката на 10 април 1997 (види Milosevic v. 
Republic of Macedonia , бр. 150056/02, став 21, 20 април 2006, Styranowski v. Po-
land, бр. 28616/95, став 46, ECHR 1998-VIII, Foti and others v. Italy, пресуда од 10 
декември 1982, Серија А, бр. 56, стр.18, став 53). Во оваа смисла , во периодот 
на влегување во сила на Конвенцијата во Република Македонија постапката 
траела 29-дваесет и девет дена за кој период обвинетиот бил во притвор.

Во правно релевантниот период кој потпаѓа под надлежност на Конвенцијата 
кривичната постапка траела 11-единаесет години, 9-девет месеци и 20-двае-
сет дена или вкупно 11-единаесет години 10-десет месеци и 17 – седумнаесет 
дена, а во текот на кривичната постапка од 13.03.1997 година до 06.05.1997 
година, односно 1-еден месец и 23-дваесет и три дена обвинетиот бил во при-
твор.

 II. Однесувањето на судот кој постапувал по предметот.

Судот во конкретниот предмет за времето додека обвинетиот се наоѓал во 
притвор постапувал со особена итност и притворот го укинал и го заменил со 
гаранција со укнижување на заложно право на недвижност, веднаш штом на-
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стапиле условите за тоа, по што обвинетиот бил пуштен да се брани од слобо-
да. По поднесениот обвинителен акт од 12.06.1997 година кој влегол во прав-
на сила на 17.09.1997 година, судот од 25.11.1997 година кога бил закажан 
првиот главен претрес по предметот до 29.12.1999 година кога биле дадени 
завршните зборови, за период од 2-две години, 1-еден месец и 12-дванаесет 
дена на 10.01.2000 година ја донел и јавно ја објавил првата првостепена пре-
суда со која на обвинетиот му била изречана казна затвор во траење од 3-три 
години. За овој период судот постапувал исклучително ажурно, без непотреб-
ни одлжувања, почитувајќи го во целост правото на обвинетиот на судење во 
разумен рок. Пресудата од 10.01.2000 година со решение на Апелациониот 
суд Скопје од 23.02.2001 годинабила укината и предметот бил вратен на по-
вторно одлучување пред првостепениот суд.

Во повторената постапка во која постапувал друг судија бидејќи предход-
ниот бил изземен по негово барање, постапувајќи според напатствијата на 
Апелациониот суд Скопје во период од 04.07.2001 година до 24.12.2003 годи-
на биле закажани 14-четиринаесет главни претреси од кои 9-девет биле од-
ржани, на кои повторно бил испитан обвинетиот, повторно биле сослушани 
тројца од веќе сослушаните сведоци и тоа на двапати поради изменет судски 
совет бидејќи во текот на оваа постапка судијата кој постапувал по предме-
тот бил избран за Претседател на судот, па предметот бил распределен кај 
нов судија. Согласно напатствијата на Апелациониот суд било прецизирано 
обвинението. Во текот на оваа постапка еден претрес и тоа од 24.12.2002 
бил одложен поради отсуство на претседателот на советот кој бил зафатен 
бидејќи истовремено бил и претседател на судот, што не придонело значи-
телно во одоложување на постапката. Во оваа постапка објавата на пресудата 
на двапати била одложена и тоа на 08.01.2004 и на 13.01.2004 година поради 
боледување на судијата, по што на 23.01.2004 година пресудата со која обви-
нетиот бил осуден на казна затвор од 2-две години била објавена. Меѓутоа 
со цел исправка на техничка грешка при писмената изработка на пресудата 
предметот бил административно вратен од Апелациониот суд Скопје, а одка-
ко истата била исправена со решение на кое и одбраната и обвинетиот под-
неле жалба, Апелациониот суд Скопје повторно ја укинал пресудата.

Постапувајќи според укажувањата на повисокиот суд, првостепениот суд за-
кажал 4-четири претреси од кои по само еден одржан претрес од 14.06.2005 
година, на 22.06.2005 година била објавена пресудата со која на обвинетиот 
повторно ми била изречена истата казна затвор во траење од 2-две години. 
Апелациониот суд Скопје постапувајќи по поднесените жалби на оваа пресу-
да повторно административно ги вратил списите на предметот на првосте-
пениот суд со цел да се спроведат извиди во врска со истакнатите жалбени 
наводи околу судиите поротници кои како членови на советот учествувале 
на главниот претрес. Но и оваа пресуда била укината, при што било опреде-
лено новиот главен претрес да се одржи пред наполно изменет судски совет.
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Повторената постапка била одржана пред наполно изменет судски совет, 
во која во период од 16.03.2007 до 21.01.2008 година од вкупно закажаните 
10-десет главни претреси биле одржани 7-седум на кои биле повторно из-
ведувани веќе изведените докази.На  21.01.2008 година била објавена пре-
судата со која на обвинетиот му била изречена алтернативна мерка условна 
осуда, при што му била утврдена казна затвор во траење од 2-две години и 
истовремено било определено дека казната нема да се изврши доколку обви-
нетиот во рок од 5-пет години по правосилноста на пресудата не стори ново 
кривично дело. Апелациониот суд Скопје оваа пресуда ја преиначил во делот 
на одлуката за кривичната санкција така што му била утврдена алтернатив-
на мерка условна осуда при што му била утврдена казна затвор во траење 
од 1-една година и истовремено било определено дека истата нема да се из-
врши доколку обвинетиот во рок од 2-две години по правосилноста на пре-
судата не стори ново кривично дело, а било определено дека условната осуда 
ќе биде отповикана доколку обвинетиот не ја врати имотната корист приба-
вена со извршувањето на кривичното дело во висина од 1.776.000,00 денари 
на оштетениот во рок од 6-шест месеци по правосилноста на пресудата.

III. Однесувањето на странките во постапката

Подносителот на барањето и одбраната во правно-релевантниот период со 
своето однесување предизвикале одлагање на повеќе претреси. Меѓутоа ако 
се има во предвид дека ваквото однесување било оправдувано со здравстве-
ната состојба на обвинетиот или заради ефикасност на одбраната, сите овие 
одлагања не влијаеле значително во вкупното времетраење на постапката и 
не допринеле за должината на судската постапка. 

Две одлагања од објективни причини стојат на страната на овластениот ту-
жител –јавното обвинителство и тоа од 26.04.1999 година поради зафате-
ност на јавниот обвинител со друг кривичен предмет и од 09.06.1999 година 
бидејќи новиот јавен обвинител кој бил определен да постапува по предметот 
поради смрт на предходниот јавен обвинител поради кусиот временски рок 
не бил во можност да ги проучи списите на предметот. Меѓутоа значително 
одлагање кое се одразило во должината на постапката има однесувањето на 
јавниот обвинител кој иако на претресот од 23.04.2002 година бил задолжен 
во рок од 30-триесет дена да го прецизира диспозитивот на обвинителниот 
акт, тоа не го сторил се до 21.11.2002 година, по безмалку 7-седум месеци за 
кој период судот не постапувал по предметот, иако со две одделни писма од 
22.08.2002 и од 25.09.2002 година судот од застапникот на обвинението поба-
рал известување за причините поради кои не е постапено по задолжението 
за прецизирање. Во меѓувреме и главниот претрес од 31.10.2002 година бил 
одложен токму од оваа причина-бидејќи јавниот обвинител не постапил спо-
ред задолжението за прецизирање на обвинението.
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 IV. Сложеноста на предметот

Врховниот суд на Република Македонија утврди дека во конкретниот 
случај се работи за сложен кривичен предмет.        

Г. Повреда на правото на судење во разумен рок.

Врховниот суд на Република Македонија смета дека во конкретниот случај 
должината на кривичната постапка, која траела повеќе од единаесет години 
е неразумна. Најголемо влијание за одолговлекување на кривичната постап-
ка имало повеќекратното враќање на предметот пред првостепениот суд на 
повторно судење, особено ако се има во предвид дека од страна на второсте-
пениот суд биле давани скоро идентични напатствија за утврдување на фак-
тичката состојба. Во тој контекст, овој суд одлучувајќи по поднесеното прав-
но средство барање за заштита на правото на судење во разумен рок, иако не 
е во позиција да го анализира квалитетот на постапувањето на пониските 
судови, смета дека, со оглед на фактот што до враќање на предметот на по-
вторно постапување дошло како резултат на грешките сторени од страна 
на пониските судови и повторувањето на одлуките и доказите во рамките 
на една постапка од една страна, што пак дошло како резултат на дадените 
напатствија на второстепениот суд, кој иако имал законска можност да одлу-
чи мериторно тоа не го сторил, утврди дека ваквото постапување на судови-
те довело до прекумерна должина на постапката во која во четири наврати 
било одлучувано во две судски инстанци, при што повторно биле преизведу-
вани едни исти докази.Во првостепената постапка по предметот биле смене-
ти четворица судии, а обвинението било на двапати прецизирано со што оваа 
постапка не го исполнила барањето за судење во разумен рок. Оправдување 
за неразумно долгото траење на предметната постапка не може да се најде 
ниту во фактот што судот постапувал по сложен предмет.

Врховниот суд на Република Македонија утврди дека судовите, постапката не 
ја засновале на начелото за судење во разумен рок и го повредиле правото на 
подносителот гарантирано во член 6 став 2 од Законот за судовите и член 6 
став 1 од Конвенцијата за заштита на човекови права и основните слободи. 

Врховниот суд на Република Македонија при оценката на разумноста на 
траењето на кривичната постапка ја имаше предвид и судската пракса на Ев-
ропскиот суд за човекови права по ова прашање па поаѓајќи од истата оцени 
дека во овој кривичен предмет должината на постапката била прекумерна и 
не го задоволува барањето на “разумен рок“ согласно Конвенцијата за зашти-
та на човекови права и основните слободи. 

 Д. Правичен Надоместок.

Согласно член 36 став 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за судовите (Сл.весник на РМ бр. 35/08), ако Врховниот суд утврди повреда 
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на правото на судење во разумен рок со решението и ќе досуди правичен на-
доместок за подносителот на барањето заради повреда на неговото право на 
судење во разумен рок.

Врховниот суд на Република Македонија во согласност со цитираната закон-
ска одредба, заради утврдената повреда правото на судење во разумен рок на 
подносителот му досуди правичен надоместок во износ од 124.000,00 денари. 
При утврдување на висината на надоместокот ги зема во предвид околности-
те на конкретниот предмет, водејќи сметка за судската пракса на Европскиот 
суд за човекови права во предметите против Република Македонија.

Поради наведеното согласно член 36 од Законот за судовите, следуваше да се 
одлучи како во изреката на решението.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 01.06.2009 година 
под Псрр.бр.76/2009.

 
Претседател на советот - судија Александар Бошњаковски с.р.
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7. ШУРБАНОВСКА- ПСРР 21/2008- 20.10.2008

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  во совет составен од суди-
ите: Владимир Атанасов   - претседател на советот, Рина Андреевска и м-р 
Милка Ристова  - членови на советот, по правната работа на подносители-
те на барањето Ш.С., Ш.А. и Ш.М. од В., против Р.М., за заштита на правото на 
судење во разумен рок, одлучувајќи по барањето од 12.09.2007 година, на 
седницата одржана  на ден 20.10.2008 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Барањето Ш.С., Ш.А. и Ш.М. од В.,  за заштита на правото на судење во разумен 
рок,  СЕ УСВОЈУВА.

СЕ УТВРДУВА ПОВРЕДА на правото на судење во разумен рок во постапка по 
предметот П.бр.394/91 на Основниот суд Струга. 

СЕ ДОСУДУВА правичен надоместок заради повреда на правото на судење во 
разумен рок на подносителите на барањето во износ од 245.200,00  денари, 
кој да се исплати во рок од 3 месеца од денот на правосилноста на ова реше-
ние, од Судскиот буџет. 

СЕ ОПРЕДЕЛУВА рок од 3 месеца, во кој што  Апелациониот суд во Битола 
да донесе одлука по поднесената жалба против пресудата П.бр.394/91 од 
11.04.2008 година,  сметано од  денот на доставувањето на ова решение. 

О б р а з л о ж е н и е

Постапка:

Подносителите на барањето барањето  Ш.С., Ш.А. и Ш.М. од В.,  преку полно-
мошник М.П. адвокат од О., на 12.09.2007 година, поднеле барање  за зашти-
та на правото на судење во разумен рок. Во барањето е наведено дека им е 
повредено правото на судење во разумен рок по предметот П.бр.394/91 на 
Основниот суд во Струга, со образложение дека постапката трае 17 години и 
се уште не е завршена.

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок  подносители-
те го поднеле до Апелациониот суд Битола на ден 12.09.2007 година, а по 
стапување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.35/2008), според кој е утврдена над-
лежност на Врховниот суд на Република Македонија да постапува по пред-
мети за заштита на правото на судење во  разумен рок , предметот е испратен 
до овој суд. 
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Врховниот суд на Република Македонија со писмо ПСРР.бр.21/08 од 28.05.2008 
година побара од странките да го уредат своето барање, кои со писмо од 
17.06.2008 година го уредија барањето, наведувајќи дека постапката особе-
но неразумно долго траела по донесувањето на пресудата на второстепени-
от суд од 23.12.2002 година и по предметот не се постапувало 5 години и 5 
месеци се до 11.04.2008 година, кога била донесена првостепена пресуда. Со 
поднесокот доставија и барање за правичен надоместок од  1.100.000 евра, 
односно 67.430.000,00 денари. 

Со писмо ПСРР.бр.21/2008 од 27.06.2008 година, до Државното правобрани-
телство на РМ, судот побара изјаснување по предметот, во смисла на барањето 
на странките за досудување на правичен надоместок. 

Државното правобранителство на РМ со писмо се изјасни дека доколку се до-
суди правичен надоместок  Државниот правобранител ќе преземе мерки за 
враќање (регрес) на досудениот износ, согласно  Законот за облигационите 
односи. 

Врховниот суд на Република Македонија  ги побара списите на предметот од 
кои утврди дека фактите утврдени од Европскиот суд за човекови права, спо-
ред претходна апликација до овој суд бр.36665/03 од 11 ноември 2003 година 
се во целост утврдени и потврдени со увидот во оригиналните списи во пред-
метот П.бр.394/91-1 на Основниот суд во Струга. 

Факти:

Од списите на предметот П.бр.394/91 на Основниот суд во Струга, Врховниот 
суд на Република Македонија утврди дека: 

- Сега подносителите на барањето, на 27.08.1991 година, поднеле тужба до 
Општинскиот суд во Струга за надомест на материјална и нематеријална 
штета. 

- Со пресуда П.бр.394/91 од 18.12.1992 година, Општинскиот суд во Струга де-
лумно го усвоил тужбеното барање на тужителите.

- По жалба Окружниот суд Битола со пресуда Гж.бр.1557/93 пресудата на Оп-
штинскиот суд Струга П.бр.394/91  од 18.12.1992 година во делот за одби-
еното  тужбено барање за одржување на гробното место, ја потврдил, а во 
останатиот дел првостепената пресуда ја укинал и предметот го вратил на 
повторно одлучување на првостепениот суд.

- Со пресуда П.бр.394/91 од 11.08.1994 година Општинскиот суд во Струга де-
лумно го усвоил тужбеното барање на тужителите.
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- Постапувајќи по  жалба од тужителите, Окружниот суд во Битола со пресуда 
Гж.бр.993/95 од 11.05.1995 година ја потврдил пресудата на Општински-
от суд Струга П.бр.394/91  од 11.08.1994 година во одбиениот дел на туж-
беното барање за тужителката Ш.С., за  досудување на парична рента. Во 
останатиот дел првостепената пресуда ја укинал и предметот го вратил на 
повторно судење пред првостепениот суд.

- Врховниот суд на Република Македонија со решение Рев.бр.1295/95 од 
18.12.1996 година, пресудата на Окружниот суд во Битола Гж.бр.993/95 од 
11.05.1995 година и пресудата на Општинскиот суд Струга П.бр.394/91  од 
11.08.1994 година, во делот со кој е одбиено тужбеното барање на тужител-
ката Ш.С. за досудување на парична рента го укинал и во тој дел предметот 
го вратил на повторно одлучување на Основниот суд во Струга.

- Основниот суд во Струга со пресуда  П.бр.394/91 од 23.06.1997 година, де-
лумно го усвоил тужбеното барање на тужителите. 

- Апелациониот суд во Битола со решение Гж.бр.2700/97 од 05.11.1997 годи-
на, пресудата на Основниот суд во Струга П.бр.394/91 од 23.06.1997 година 
ја укинал и предметот го вратил на повторно судење пред првостепениот 
суд. 

- Основниот суд во Струга со пресуда  П.бр.394/91 од 28.01.1999 година де-
лумно го усвоил тужбеното барање на тужителите.

- Апелациониот суд во Битола со пресуда од 19.09.1999 година, ја укинал  пре-
судата  П.бр.394/91 од 28.01.1999 година и предметот го вратил  на повтор-
но одлучување пред првостепениот суд. 

- Основниот суд Струга со пресуда П.бр.394/91  од 09.06.2000 година делумно 
го усвоил тужбеното барање на тужителите. 

- Апелациониот суд во Битола со пресуда Гж.бр.1397/01 од 29.11.2002 годи-
на, пресудата на Основниот суд Струга  П.бр.394/91 од 09.06.2000 година во 
уважениот дел од тужбеното барање под став 1 и 2 како и во одбиениот дел 
од тужбеното барање освен во одлуката за трошоците ја потврдил, а со ре-
шение под истиот број и датум наведената првостепена пресуда во уваже-
ниот дел од тужбеното барање под став 3 од изреката со која била опреде-
лена месечна рента за тужителите Ш.С., Ш.А. и Ш.М., и во став 4 од изреката 
за определената месечна рента за тужителката Ш.С., како и во одбиениот 
дел за тужбеното барање, била укината и предметот вратен на повторно 
одлучување на првостепениот суд.

- Со решение Рев.бр.258/03 од 29.01.2004 година, Врховниот суд на Република 
Македонија ревизијата изјавена од тужителите била отфрлена како недо-
зволена, со што пресудата П.бр.394/91 од 09.06.2000 година станала право-
силна.
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- Со решение П.бр.394/91 од 15.06.2005 година, Основниот суд во Струга го 
одбил како неосновано барањето на тужителите за изземање на судијата 
Гетан Кадриески за постапување по предметот П.бр.394/91.

- Врховниот суд на Република Македонија  со решение Р.бр.67/2005 од 
07.09.2005 година, предлогот на тужителите за определување на друг 
стварно надлежен суд да постапува по предметот на Основниот суд Струга 
П.бр.394/91 го одбил како неоснован.

- Со решение од 16.06.2006 година, Основниот суд во Струга го прифатил 
предлогот на тужителите и определил да се изврши вештачење. 

- Основниот суд во Струга со решение од 25.09.2006 година определил 
вештачење за  тужбеното  барање за рента, а по добиениот наод од Бирото  
од 20.02.2007 година, тужителите извршиле прецизирање на тужбеното 
барање. 

- Основниот суд во Струга со пресуда П.бр.394/91 од 11.04.2008 година, туж-
беното барање на тужителите за исплата на месечна рента делумно го ус-
воил. 

Допуштеност и основаност:

Врховниот суд на Република Македонија, врз основа на утврдените факти, на-
водите во барањето, списите по предметот, најде:

Барањето   за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, до-
зволено и основано.

Согласно одредбите од Европската конвенција за заштита на човековите пра-
ва и основни слободи, како и одредбите од Законот за судовите, најде дека 
постои повреда на член 6 став 1 од Европската Конвенција за заштита на чо-
вековите права и основните слободи и член 35 и 36 од Законот за судовите. 

Право:

Според член 35 став 1 точка 6 од Законот за судовите (“Сл.весник на РМ“ 
бр.58/2006 и бр.35/2008), Врховниот суд на Република Македонија е надле-
жен да одлучува по барање на странките и другите учесници во постапка-
та за повреда на правото на судење во разумен рок во постапка утврдена со 
закон пред судовите во Република Македонија, во согласност со правилата 
и принципите утврдени со Европската конвенција за заштита на човекови 
права и основни слободи и тргнувајќи од судската пракса на Европскиот суд 
за човекови права. 

Според член 36 став 1 точка 4 од истиот закон, Врховниот суд постапува по 
барањето кое ги исполнува критериумите утврдени во ставот 2 и 3 на овој 
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член во рок од 6 месеци од неговото поднесување и одлучува дали пониските 
судови го повредиле правото на судење во разумен рок, а притоа имајќи ги 
предвид правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за за-
штита на човекови права и основни слободи, а особено сложеноста на пред-
метот, однесувањето на странките во постапката и однесуваањето на судот 
кој постапувал.

Според став 1 точка  5 од истиот член, ако Врховниот суд утврди повреда на 
правото на судење во разумен рок, со решението ќе определи рок во кој што 
судот пред кого постапката е во тек мора да одлучи за правото, обврската 
или кривичната одговорност на подносителот на барањето и ќе досуди пра-
вичен надоместок за подносителот на барањето заради повреда на правото 
на судење во разумен рок. 

Според член 36 став  1 точка  6 од истиот закон, правичниот надоместок паѓа 
на товар на Судскиот буџет и се исплатува во рок од 3 месеца од денот на 
правосилноста на решението на Врховниот суд.

Според член 128 од истиот  закон, примената на овие одредби е од јануари 
2007 година.

Според член 6  став 1 од Европската Конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи, секој при определување на неговите граѓански 
права и обврски или кога е кривично гонет, има право на правично и јавно 
судење во разумен рок, пред независен и непристрасен трибунал основан со 
закон.

Оценка на судот за разумноста на рокот:

Судот утврди дека постапката по предметот П.бр.394/91 на Основниот суд 
Струга траела повеќе од 17 години, односно од 27.08.1991

година од денот на поднесување на тужбата, до денот на одлучувањето по 
ова барање постапката се уште не е завршена, односно постапката е во фаза 
на жалба. Притоа, од ратификување на Европската конвенција за човековите 
права и основните слободи  во Република Македонија, а тоа е 10.04.1997 го-
дина, постапката по предметот П.бр.394/91 на Основниот суд Струга, трае 11 
години, 2 месеци и 13 дена. 

Исто така овој суд утврди дека долго траело одлучувањето на првостепениот 
суд во постапувањето по укинатата првостепена пресуда со одлука на Апела-
циониот суд Битола Гж.бр.1357/01 од 29.11.2002 година, по која првостепе-
ниот суд донел пресуда П.бр.394/91 на 11.04.2008 година, односно по протек 
од 5 години и 5 месеци од укинувањето на претходната пресуда. 

Судот смета одолговлекувањето на постапката се должи на повеќекратното 
укинување на првостепените одлуки, кое пак постапување е допуштено со За-
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конот за парничната постапка, кој бил во важност во тој период. Укинувањата 
од страна на второстепениот суд се резултат на утврдените повреди  во по-
стапката  сторени од страна на првостепениот суд при утврдување на реле-
вантните факти и неправилната примена на материјалното право, а се пора-
ди сложеноста на предметот. 

Во постапката се донесени пет првостепени пресуди, при што дел од тужбе-
ното барање на тужителите било  правосилно завршено со пресуда на Окруж-
ниот суд во Битола Гж.бр.1557/93 од 09.09.1993 година; со пресуда на Окруж-
ниот суд во Битола Гж.бр.993/95 од 11.05.1995 година; како и со пресуда на 
Апелациониот суд во Битола Гж.бр.1397/2001 од 29.11.2002 година.

Судот наоѓа дека за должината на постапката особено влијание има фактот 
дека се работи за комплексен предмет,  со бројни докази. Самиот несреќен 
настан е специфичен без посебна богата судска пракса за овој вид несреќи во 
железница. Од друга страна и странките допринеле за должината на постап-
ката. Неразумен рок во постапувањето Врховниот суд утврди за периодот од 
29.11.2002 до 11.04.2008 година во кој период недоволно е постапувано по 
предметот.

Односот на странките: 

Од страна на тужителите во текот на постапката повеќе пати се барало 
иземање на судијата, имало барање за доделување на предметот на друг 
надлежен суд, одолговлекување на постапката по  предметот има и  при 
спроведување на вештачењата на начин што не биле уплатени таксите за 
вештачењето, се поднесувани поплаки од страна на тужителите за работата 
на судијата, што се заедно  допринело  за одолговлекување на постапката.

Однесување  на судот:

Судот  постапувал во рамките на одредбите  предвидени со Законот за пар-
ничната постапка кој бил во важност во тој период, а со кој се овозможува 
повеќекратно укинување на одлуките, заради правилно утврдување на фак-
ти и правилна примена на материјалното право. Се до одлуката од 29.11.2002 
година судовите постапувале во рамките на вообичаените рокови за овој вид 
на постапка, што резултира со фактот дека до тој период дел од предметот - 
тужбеното барање е правосилно пресудено.

Сложеност на предметот: 

Судот наоѓа дека  станува збор за сложен предмет со повеќе странки, обе-
мна доказна постапка со обемни вербални и материјални докази, при што 
биле променети  тројца судии кои постапувале по предметот, но сепак цело-
купната должина на постапката е неразумна, па наспроти околноста што во 
предметот се спроведени обемни и сложени вештачења, сепак главната одго-
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ворност за оддолжувањето  е во недоволната контрола на судот за пократко 
траење на вештачењата, бидејќи судот раководи со целокупниот тек на до-
казната постапка, а во тој контекст и со овој доказ. Странките ги користеле 
сите  правни лекови кои им стоеле на располагање согласно важечкиот Закон 
за парничната постапка и тоа не може да се смета како нивен придонес за те-
кот и должината на постапката. Предметот е повеќе пати укинуван од Апела-
циониот суд Битола со нецелосни и несеопфатни насоки за понатамошното 
судење пред основниот суд. Затоа, Врховниот суд на Република Македонија 
наоѓа дека со долгото траење на оваа постапка повредено е правото на 
судење во разумен рок. 

Правичен надоместок:

При одредувањето на висината на  правичниот надоместок во износот од 
245.200,00  денари  кој им е досуден на подносителите на барањето, поради 
утврдена  повреда на правото на судење во разумен рок, Врховниот суд на 
Република Македонија ги имаше во предвид горе наведените околности и 
тоа времетраењето на постапката,  однесувањето на судот, однесувањето на 
предлагачите на барањето  во постапката во која биле тужители, сложеноста 
на предметот, особено дека дел од тужбеното барање на тужителот е право-
силно завршено, а имајќи ја во предвид и економската и социјалната состојба 
во Република Македонија. 

Од наведените причини следуваше да се одлучи како во изреката на решени-
ето согласно член 6 став 1 од Европската Конвенција за заштита на човеко-
вите права и основните слободи и член 35 и 36 став 4 од Законот за судовите  
и судската пракса на Европскиот суд за човекови права изречена во повеќе 
одлуки особено во апликацијата бр.13/3-102/4 од 24.03.2008 година пред Ев-
ропскиот суд за човекови права Паризов против Република Македонија.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 20.10.2008 година 
под Псрр.бр.21/2008.

Претседател на советот - Судија Владимир Атанасов с.р.


