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Почитувани читатели и читателки, драги колеги и колешки правници,
(Малата) редакција на „Европско право“ (Европско право, скратено: ЕП) повторно ја
радува тоа што може да ви го претстави новиот број. Заедно со него, списанието веќе
се објавува трета година по ред. Каков беше развојниот пат на ЕП во текот на овој период покажува не само интересот на читателите туку и зголемениот број на испратени
манускрипти, што на списанието му овозможува да претстави широк спектар на теми.
Темите на овој број се протегаат од прашањето дали кодифицираната европска
управна постапка ќе остане утопија или може да стане реалност, преку Европскиот
налог за истрага, правото на потрошувачот на раскинување договор, како и европските
стандарди за слободата на изразување, па сё до банкарската унија и судската практика
на ЕСЧП како извор за националното право. Извештаите од настани и приказите на
стручна литература (од областа на европското право на осигурување и во врска со член
5 и член 10 од ЕКЧП) ја заокружуваат ваквата тематска разновидност.
Уште со насловите на овие придонеси, што упатуваат како на граѓанското право,
така и на јавното и на кривичното право, станува јасно значењето на европското право
за националните права. Со помош на придонесите исто така јасно се покажува дека
правото на Европската унија како европско право во потесна смисла и Европската конвенција за човекови права како составен дел на европското право во поширока смисла
меѓусебно се надополнуваат. Меѓутоа, значењето и прифаќањето на европското право
станува јасно од разновидноста на авторите. Имено, овде станува збор за експерти
како од Македонија, така и од другите држави во регионот и од Германија. Затоа, ЕП не
е „европско списание според содржината“, туку тоа е подготвено и од „европски тим“.
Покрај авторите, во овој тим се вбројуваат и членовите на издавачкиот совет, на кои
ние овде повторно им се заблагодаруваме за нивната постојана поддршка и за интересот
за ЕП. Бидејќи статиите, што првпат се објавуваат во ЕП, се прифаќаат за објавување
само по претходна позитивна анонимна рецензија, најсрдечно им се заблагодаруваме
и на рецензентите.
Покрај тоа, би сакале повторно да му се заблагодариме на Сојузното министерство
за правда и за заштита на потрошувачите и на Министерството за надворешни работи
на СР Германија, без чијашто поддршка на ИРЗ, воопшто, и на нејзината дејност во
Македонија, што претставува дел од германскиот ангажман во рамките на Пактот за
стабилност, не би постоело ова списание.
Времето на објавување на овој број на ЕП се совпадна со завршувањето на мандатот
на германската амбасадорка, г-ѓа Гудрун Штајнакер, која секогаш внимателно и критички го набљудуваше и го поддржуваше развојот на ова списание. Затоа, би сакале да
ја искористиме можноста, да ў се заблагодариме и да ў посакаме сё најдобро на нејзината нова должност како амбасадор во Црна Гора. Истовремено, би сакале најсрдечно
да ја поздравиме новата германска амбасадорка во Македонија, г-ѓа д-р Кристине Д.
Алтхаузер. Со нетрпение го очекуваме продолжувањето на соработката со неа и со
соработниците од германската амбасада.
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На читателите им посакуваме возбудливо четиво и со задоволство ги очекуваме нивните реакции, дури
и таквите што треба да служат како критика. На крајот, би сакале уште еднаш изречно да ги упатиме потенцијалните автори на упатствата за авторите кои се наоѓаат на крајот од списанието.
Адвокат д-р Штефан Пирнер
Регионален проектен раководител
при Фондацијата ИРЗ за „Југоисточна ЕвропаЦентрален регион“
(Босна и Херцеговина, Македонија,
Црна Гора и Србија)

м-р Александар Љ. Спасов
Aсистент на теоретски правни науки
на Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe juristische Kolleginnen und Kollegen,
Wiederum freut sich die (kleine) Redaktion der „Evropsko Pravo” (Europäisches Recht,
kurz: EP) Ihnen eine neue Ausgabe vorlegen zu können. Mit ihr geht die Zeitschrift bereits
in das dritte Jahr ihres Erscheinens. Welche Entwicklung die EP in dieser Zeit genommen
hat, zeigt nicht nur das Interesse der Leser, sondern auch die wachsende Anzahl von eingereichten Manuskripten, die es der Zeitschrift ermöglicht, ein breites thematisches Spektrum
zu präsentieren.
Die Themen dieser Ausgabe reichen von der Frage, ob ein kodifiziertes europäisches
Verwaltungsverfahren eine Utopie bleiben wird oder Realität werden kann, über die europäische Ermittlungsanordnung, das Widerrufsrecht von Verbrauchern sowie die europäischen
Standards zur Meinungsfreiheit bis hin zur Bankenunion und der Rechtsprechung des EGMR
als Quelle für das nationale Recht. Berichte von Veranstaltungen und Besprechungen juristischer Literatur (aus dem Bereich des europäischen Versicherungsrechtes und zu Art. 5 und
Art. 10 der EMRK) runden diese Themenvielfalt ab.
Bereits durch die Titel dieser Beiträge, die sowohl auf das bürgerliche Recht wie auf das
öffentliche und Strafrecht verweisen, wird die Bedeutung des Europarechts für die nationalen Rechte deutlich. Anhand der Beiträge wird auch anschaulich, dass sich das Recht der
Europäischen Union als Europarecht im engeren Sinn und die europäische Konvention für
Menschenrechte als Bestandteil des Europarechts im weiteren Sinne ergänzen. Die Bedeutung
und Akzeptanz des Europarechts wird aber auch durch die Vielfalt der Autoren deutlich.
Hierbei handelt es sich nämlich um Fachleute sowohl aus Mazedonien wie aus sonstigen
Staaten der Region und aus Deutschland. Deshalb ist die EP nicht nur „europäisch im Inhalt”
sondern sie wird auch von einem „europäischen Team” bearbeitet.
Neben den Autoren gehören zu diesem Team auch die Mitglieder des Herausgeberrates,
denen auch an dieser Stelle wieder für ihre stete Unterstützung und das Interesse an der
EP gedankt werden soll. Da Aufsätze, die in der EP erstmals erscheinen, nur nach einer
positiven anonymen Rezension zur Veröffentlichung angenommen werden, gilt es auch den
Rezensenten herzlich zu danken.
Außerdem möchten wir wiederum dem deutschen Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz und dem deutschen Auswärtigen Amt danken, ohne deren Unterstützung der IRZ allgemein und ihrer Tätigkeit in Mazedonien, die einen Teil des deutschen
Engagements im Rahmen des Stabilitätspakts darstellt, es diese Zeitschrift nicht geben würde.
Der Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe der EP trifft mit dem Ende der Dienstzeit
der deutschen Botschafterin Frau Gudrun Steinacker zusammen, die die Entwicklung dieser
Zeitschrift immer aufmerksam und kritisch beobachtet und unterstützt hat. Wir möchten
deshalb die Gelegenheit nutzen, ihr zu danken und ihr alles Gute für ihre neue Verwendung
als Botschafterin in Montenegro zu wünschen. Gleichzeitig möchten wir die neue deutsche
Botschafterin Dr. Christine D. Althauser ganz herzlich in Mazedonien begrüßen. Wir freuen
uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihr und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft.
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Wir wünschen den Lesern eine anregende Lektüre und freuen uns auf Rückmeldungen, auch solcher kritischer
Art. Abschließend möchten wir potentielle Autoren nochmals ausdrücklich auf die Autorenhinweise am Ende der
Zeitschrift hinweisen.

Rechtsanwalt Dr. Stefan Pürner
Bereichsleiter der IRZ für „Südosteuropa Mitte“
(Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro
und Serbien)

Aleksandar Spasov M.A.
Assistent für Rechtstheorie an der Juristischen Fakultät
„Iustinianus Primus“ in Skopje
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СТАТИИ
Кодифицирана европска управна постапка –
утопија или реалност?
Д-р Борче Давитковски*
Д-р Ана Павловска-Данева**
Д-р Ивана Шумановска-Спасовска***
Д-р Драган Гоцевски****
1. ВОВЕД
Освен меѓународното управно право, во рамките на
теоретската правна мисла, постепено се развива и
европското управно право, што подразбира систем
на правни норми и принципи што настануваат со
интеракција на надлежните агенции, националните
или наднационалните управи, со донесување на одлуките на судовите и сл. (Lilić: 16) Едно од важните
подрачја на стандардизација и конвергенција е и управното процесно законодавство/процесното право
на Унијата. Всушност, стручната јавност расправа за
тоа дека постои потреба од кодификација барем на
некој минимум на процесни правила што еднакво би
се применувале во сите држави. Имено, актуелната
состојба во однос на управното процесно законодавство во Европската унија е дека правилата за водење
на постапката можат да се најдат во бројни одредби
на договорите ЕУ, повелбите, во судската практика на
Судот на правдата, бројните препораки и резолуции.
Но, ваквото уредување на управно-процесното законодавство со хетерогена правна рамка доведува до
низа недостатоци во текот на водењето на постапката
како пред институциите на ЕУ, така и при водењето
на административната постапка пред републичките
органи на управата на секоја држава-членка на ЕУ.
Оттука, се согледува потребата од усвојување на единствен закон или законик на национално ниво во кој ќе
бидат опфатени и систематизирани (кодификувани)
одредбите од меѓународно прифатените акти, насоки
*
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на Советот на Европа, како и прописите усвоени на
ниво на ЕУ, а тој ќе биде заснован на принципите на
добра управа и поддржување на владеење на право
во Европската унија: Со кодификацијата всушност
би се постигнало уедначување и стандардизација на
процесното законодавство, со што би се обезбедиле
процедурални гаранции за странките во постапката
и би се надминала сложеноста при усогласувањето
на актите што во моментот постои помеѓу одредбите
од националното и наднационалното. Во спротивно,
неуспехот да се утврдат јасни и предвидливи правила
предизвикува дефицит на одговорност и постепено
го нарушува и принципот на владеење на правото
во Унијата (Towards an EU Administrative Procedure
Law? ReNEUAL March 15th &16th).
Тешкотии во доследното усогласување на нормите и практиките во административното право на
државите-членки на ЕУ и кандидатите за членство
се јавуваат и поради начинот на кој секоја држава
го развива националниот административен систем.
Имено, како што е познато, постојат големи разлики и
отстапувања помеѓу националните административноправни системи vis-à-vis системот на новото, сё уште
во зародиш, т.н. европско управно право, односно
принципите на административната постапка на ниво
на Европската унија. И покрај тоа што станува збор
за држави-членки што главно го имаат прифатено
европско-континенталниот систем во уредувањето
на управно-правната материја, сепак државите се
разликуваат помеѓу себе во однос на историскиот
развој, политичкиот систем, економскиот развој,
правната заштита од работата на управата, нивото на
развој на управната дејност, на управното судство и сл.
Сепак, доколку се прифати ставот дека административната постапка треба да се кодифицира,
тогаш прашањето што се поставува е каков концепт
на управна постапка треба да се прифати на ниво на
Европската унија. Имено, дали овој концепт треба да
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биде адекватен на концептот што постои на национално ниво во државите-членки или треба да биде
sui generis, својствен само за институциите на Европската унија. Освен усвојување на посебен концепт,
потребно е да се утврди и начинот на кодификација.
Во однос на оваа прашање како излезно решение би
можел да се земе примерот на Federal Administrative
procedure act (FAPA) на САД.

2. ПРОЦЕС НА КОДИФИЦИРАЊЕ
НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Административните процедури во Европската унија
главно можат да се класифицираат во три групи:
управни постапки што се водат на наднационално
ниво, т.е. на ниво на Европската унија, мешовити што
се водат дел на национално, а дел на наднационално
ниво (што подразбира дека во нивното водење во
одредени фази на постапката дејствуваат и институции на Европската унија) и постапки што се водат
на национално ниво во рамките на државите-членки на Европската унија (Đerđa: 114). Утврдувањето
на надлежноста за одлучување во овие постапки е
уредено со Лисабонскиот договор (2007/C 306/01).1 Па
така, согласно член 3 став 1 од Договорот за функционирање на Европската унија, предвидено е дека
во исклучива надлежност на Европската унија се
прашањата што се однесуваат на: царинската унија,
донесувањето правила за пазарната конкуренција
неопходни за функционирање на заедничкиот пазар,
монетарната политика на државите-членки што како
валута го имаат прифатено еврото, зачувувањето на
биолошките ресурси на морето во рамките на заедничката политика за рибарството (C83/47). Согласно
став 2, Унијата ќе биде надлежна и за склучување
на меѓународни договори кога се склучуваат врз
основа на законски акт на Унијата. Согласно член
6, Унијата ќе биде надлежна за преземање дејства за
обезбедување поддршка, координирање и дополнување на мерките на државите-членки во подрачјата
на заштита и подобрување на човековото здравје,
индустријата, културата, туризмот, образованието,
младите и спортот, цивилната заштита и соработката
во подрачјето на управата.
Согласно член 4 од Лисабонскиот договор, Унијата ќе има поделена надлежност со земјите-членки
во областите на: заедничкиот пазар, социјалната
политика, стопанските, социјалните и просторните
поврзаности, земјоделството и рибарството, со исклучок на зачувувањето на биолошките ресурси на
1

Познат и како Реформски договор.

морето, околината, заштитата на потрошувачите,
прометот, трансевропските мрежи, енергетиката,
доменот на слободата, сигурноста и правдата, заедничките грижи за сигурноста во работите околу
јавното здравство, во значење одредено со Договорот
за функционирање на Европската унија.
Но, значајно за нашето истражување е што при
спроведувањето на овие постапки, секоја од надлежните институции применува посебни прописи со кое
се уредува постапувањето по управните работи. Со
цел да се изврши унифицирање на овие прописи, особено во делот на основните принципи на управната
постапка, роковите на одлучување, правните средства,
остварувањето на активната улога на странките во
постапката, како и транспарентноста и отчетноста
во одлучувањето, подолу во трудот ќе ги наведеме
аргументите што одат во прилог на тезата дека е
неопходно да се изврши унификација на нормите
за административна постапка и соодветно нивното
кодифицирање во еден пропис.

2.1. Причини за почнување на процесот на
кодифицирање на управна постапка
во рамките на Европската унија
Во теоријата веќе подолго време се расправа за идејата
за прифаќање на концептот на кодифицирана управна
постапка во Европската унија.
Сфаќањето на проф. Мир оди во прилог на оваа
идеја за усвојување на општ кодекс на ЕУ за управна
постапка. Неговиот став е дека кодификацијата на
постапката што ќе ја применуваат институциите,
агенциите и другите органи ќе придонесе за исполнување на мандатот што е даден во член 298
од Договорот за работата на ЕУ (C.83/47 Treaty on
the Functioning of the EU) и исто така ќе придонесе
за развивање на принципот на добро управување
утврден во член 41 од Повелбата за темелните права
на ЕУ (C.364/1 Charter of the Fundamental Rights of the
EU). Како аргументи што го поддржуваат овој став
се наведени: прво, дека кодификацијата на управната постапка на ЕУ ќе ја зголеми правната јасност
и сигурноста. Второ, со кодексот би се резимирале,
координирале и систематизирале процедуралните
одредби што во моментот се содржани во мноштво
подзаконски општи акти и во разни пресуди на европските судови. Трето, поради својата обемност и
сеопфатност овој кодекс ќе се применува во повеќе
сектори и со него ќе се надминат постоечките правни
празнини, што дополнително ќе влијае на принципот
на поедноставување и достапност. Проф. Мир смета
дека со кодификацијата систематски ќе се стандардизираат основните процесни правила и принципи
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на администрацијата на ЕУ, на тој начин создавајќи
заедничка референтна процедурална рамка со која
понатаму (соодветно) ќе се усогласуваат националните законодавства на државите-членки на Унијата.
Со кодификацијата ќе се овозможи и подобрување
на регулативата со поиновативни решенија за актуелните предизвици и проблеми низ демократски
и легитимен процес (Towards an EU Administrative
Procedure Law? ReNEUAL March 15th &16th).
Административниот процедурален акт би послужил како средство за операционализација на
заеднички начела на управното право на Европската
унија, како што се принципот на законитост, општите
одредби за пропорционалност и транспарентност.
Тргнувајќи од фактот дека во Европската унија во
моментот постојат бројни прописи што го регулираат
постапувањето на институциите и на другите органи
кога одлучуваат за управни работи, можеме да ги
наведеме актите и да образложиме дел од одредбите
што ги содржат тие, а се однесуваат на управната
постапка, со цел да укажеме дека најсоодветно решение би било дел од одредбите што се заеднички да
се преземат и да се инкорпорираат во единствениот
административен процедурален акт. Како пример
би ги зеле Европскиот кодекс за добро управување,
Директивата за службите (услугите) во внатрешниот пазар, Резолуцијата Res(1977)31 за заштита на
поединци во однос на актите на управните органи,
Препораката Rec(2007)7 на одборот на министри на
Советот на Европа од 2007 година се однесува на доброто управување, Европската конвенција за заштита
на човековите права и слободи (Rome, 4 XI 1950) и сл.
Европскиот кодекс за добро управно работење
на европскиот омбудсман, кој е усвоен од страна на
Европскиот парламент во октомври 2001 година,
служи како битен критериум за оценување на работењето на управата согласно принципите на добро
управување. Во Кодексот се наведени основните
принципи на работење на службениците во Унијата
(нивните права и обврски), како што се: принцип на
законитост во одлучувањето, принцип на еднаквост,
пропорционалност, забрана за злоупотреба на овластувања, непристрасност и независност, објективност,
транспарентност, конкретност, употреба на јазикот
на странката, доставување допис до надлежен орган,
сослушување странки, определување на разумен рок
за донесување одлуки, образложение на одлуката,
упатство за правен лек, достава на одлуката, заштита
на податоци и пристап до информации.2
Тука би ја навеле и Директивата за службите
(услугите) во внатрешниот пазар донесена во 2006
2

European Code of Good Behaviour (http://www.ombudsman.
europa.eu/en/resources/code.faces#/page/1).

година, во која се содржани барањата за поедноставување на управната постапка, воспоставување на
едношалтерски системи3, остварување на електронска
комуникација во текот на постапката и регулирање
на институтот на молчење на администрацијата,
што за странката за чиешто барање не е одлучено
во законски определениот рок ќе значи фиктивен
управен акт.
Резолуцијата Res(1977)31 за заштита на поединци
во однос на актите на управните органи исто така
има степен на влијание, затоа што во неа се содржани
начелата за постапување на управата: сослушување
странки, пристап до информации, правна помош и
право на застапник, должност за образложение на
одлуката и право на правен лек.
Препораката Rec(2007)7 на одборот на министри
на Советот на Европа од 2007 година се однесува на
доброто управување и во себе го содржи Кодексот
на добро управување, што содржи 23 члена во кои се
наведени начелата и правилата на добро управување.
Од начелата посебно се истакнуваат: начелото на
законитост, пропорционалност, правна сигурност,
дејствување во разумен рок и сл. Правилата, пак, се
однесуваат на дефиниции, покренување на управната
постапка, барања на приватните странки, право на
сослушување странки, одредби за трошоци, форма
на донесените акти, нивно објавување, стапување
во сила и извршување, правила во поглед на правни
средства и надомест на штета (Đerđa: 113).
Значењето на Препораката Rec (2004)20, што се
однесува на судскиот надзор на управните акти, се
огледа во тоа што во неа се врши дефинирање на
управен акт што може да биде конкретен или општ
и ги уредува случаите кога управата одбива или
пропуштила да донесе управен акт, а за тоа била
задолжена.
Европската конвенција за заштита на човековите
права и слободи донесена од Советот на Европа во
1950 година, исто така содржи одредби во кои се утврдени стандарди за управно процесно законодавство
и тие се задолжителни за земјите-потписнички на
оваа конвенција.
Со Резолуцијата (77) 31 за заштита на поединци
од акти на јавните власти се дефинирани конкретни барања што мораат да се исполнат во текот на
водење на управната постапка. Со оваа резолуција
е утврдено како на странците кои учествуваат во
управната постапка мора да им се овозможи да се
изјаснат секогаш кога со одредена одлука можат да
се повредат нивните права и правни интереси, како
и тоа дека на нивно барање треба да им се дадат сите
информации релевантни за водење на постапката,
3

Points of Single Contact.
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понатаму, правото да имаат застапник во постапката
и друга помош, а одлуката што ќе ја добијат мора да
содржи образложение и правна поука за користење
на правно средство.
Со Уредбата бр. 1 за одредување јазик, што ќе се
употребува во Европската економска заедница, се
пропишува дека поединечна одлука што има влијание
на националните органи на државите-членки или на
приватните лица мора да биде напишана на јазикот
на државата-членка на која ў припаѓа тој орган или
лицето кое е адресат на актот.
Општа примена во управните постапки има и
Уредбата на Советот (EEZ, EURATOM), бр. 1182/71 од
1971 година. За одредување правила што се применуваат за привремено ограничување. Со оваа уредба
всушност се обезбедува униформно пресметување на
роковите во постапката и утврдување кога еден акт
стапува во сила. Со Уредбата (EZ) бр. 1049/2001 на
Европскиот парламент и Советот се утврдува јавен
пристап до исправите на Европскиот парламент,
Советот и Комисијата, на органите на извршната и
управната власт на Унијата.
Свој придонес кон унификација на начелата на
административната постапка во законодавствата
на државите-членки на ЕУ има и практиката на
Европскиот суд. Во одлуките на Судот се инсистира
на образложение на секоја одлука за да се подобрат
можностите за странката да бара соодветна правна
заштита. Исто така, Европскиот суд во пресудите
утврдува и низа клучни начела што мораат да се почитуваат во административната постапка: законитост,
пропорционалност, правна сигурност, забрана за
дискриминација, право на правно средство, правичен
пристап до надлежен (административен) суд и право
странката да бара надоместок на штета предизвикана
од работата на орган на администрацијата. Специфично начело што се сретнува во пресудите на Европскиот суд е начелото на превентивно дејствување
на администрацијата. Сепак, и покрај практиката на
Европскиот суд, тешкотии се јавуваат во прецизното
определување на соодветно начело што ја отежнува и
нивната примена, а честопати е причина на колизија
во примена на норми за различни начела на иста
ситуација, што предизвикува проблеми за органот
кој ја води постапката (Đerđa: 123).
SIGMA својот придонес во хармонизација на
управното процесно законодавство го обезбедува
преку давањето на стручна помош на Европската
комисија и на земјите-кандидати, на тој начин што
ги воспоставува основните стандарди на управната постапка, како што се: јасно одредување на
надлежности на управните органи, регулирање на
основните фази во постапката, пропорционалност на
управни одлуки и дејства, почитување на законски
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предвидените рокови, образложение на управните
одлуки, овозможување увид на странката во документацијата, право на сослушување на странките,
право на известување за одлуката, обврска за правна
поука и утврдување на причините за укинување и
поништување на управниот акт.
Особено значајна е иницијативата на Европската комисија до Европскиот парламент да усвои
резолуција со препораки што се однесуваат на
административата постапка на ниво на ЕУ со кој
Европскиот парламент, повикувајќи се на редица
постојни договори4 и други прописи бара подготовка
и усвојување акт со кој ќе се уреди Европскиот закон
за административна постапка [Art. 1. 2012/2024(INI)].
Во иницијативата, Европскиот парламент констатира
низа недостатоци во актуелната состојба што како
клучни би ги издвоиле следниве:
• Граѓаните на ЕУ често се соочуваат со непостоење
на правен лек во постапки пред ЕУ-тела. Состојба
што се зачестува со проширувањето на обемот
на надлежности на Унијата;
• Граѓаните имаат право да очекуваат висок степен
на транспарентност, ефикасност и брзо извршување, како и респонзивност од администрацијата
на Унијата независно од видот на барањето;
• Актуелните правила и принципи на добро управување се распрснати низ мноштво правни
извори и Унијата има потреба од кохерентен и
сеопфатен сет на правила од административна
постапка. Оваа состојба предизвикува тешкотии
за граѓаните на ЕУ да ги разберат и да применуваат важечките прописи на Унијата;
• Важечките внатрешни кодекси за поведение (секоја институција усвојува свои) имаат ограничен
ефект, се разликуваат еден од друг и не се правно
обврзувачки;
• Европскиот парламент ја признава потребата од
одредено ниво на кодификација на нормите за
4

Art. 225, 298 TFEU; Art. 41 CFREU; Regulation (EC) No
45/2001; Regulation (EC) No 1049/2001; extensive case-law
of the Court of Justice of the European Union; resolution of
6 September 2001 on the European Ombudsman’s Special
Report to the European Parliament following the own-initiative
inquiry into the existence and the public accessibility, in the
different Community institutions and bodies, of a Code of Good
Administrative Behaviour; Commission Decision 2000/633/EC,
ECSC, Euratom of 17 October 2000; Decision of the SecretaryGeneral of the Council/High Representative for Common
Foreign and Security Policy of 25 June 2001 on a code of good
administrative behaviour for the General Secretariat of the
Council of the European Union and its staff in their professional
relations with the public; Council of Europe’s Recommendation
CM/Rec(2007)7; ‘Public service principles for the EU civil service’
published by the European Ombudsman on 19 June 2012;…
See all regarded points in “2012/2024(INI)”.
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•

•

•

•

•

добро поведение што би биле задолжителни за
сите институции на ЕУ, тела и агенции, ја препознава и потребата од усвојување на единствен
кодекс за добро поведение на администрацијата
(етички кодекс) со кој би се надминала постојната состојба на конфузност што произлегува од
постоењето на паралелни кодекси;
Актуелен проблем со кој се соочува Европската
унија денес е намалената доверба на граѓаните
во легитимноста на институциите на Унијата.
Оттука, Унијата има потреба итно да се соочи со
состојбите и да изготви јасни и видливи решенија
за кои ќе уживаат широка поддршка од граѓаните
на ЕУ;
Кодификацијата на принципите на сервисна
ориентација може да ги зголеми легитимните
очекувања од граѓаните, како и да придонесе
кон подобрување на односите помеѓу граѓаните
и институциите на Унијата и да ја зголемат ефикасноста на администрацијата на Унијата;
Земајќи ги предвид препораките на Групацијата
држави против корупција (GRECO) на Советот
на Европа, јасен и правно-обврзувачки сет на
правила за администрацијата на Европската
унија ќе даде позитивен сигнал во борбата против
корупцијата во јавната администрација;
Европскиот закон за административна постапка
би: помогнал администрацијата на Европската
унија преку сопствените структури да промовира
највисоки административни стандарди; би го
зајакнал легитимитетот на Унијата и довербата
на граѓаните во администрацијата на Европската
унија; може да засили и спонтана конвергенција на
националното административно право (за секоја
држава-членка соодветно) во однос на општите
принципи на административна постапка и темелните граѓански права vis-à-vis администрацијата,
со што ќе се зајакне процесот на интеграција;
може да негува соработка и размена на добри
практики помеѓу националните администрации
и администрацијата на Европската унија со цел
остварување на целите утврдени со член 298 од
Договорот за работењето на Европската унија.
Правна основа за Законот за административна
постапка на Европската унија е Договорот од
Лисабон.

2.2. Концепт за евентуален закон за
европска управна постапка (ЗЕУП)
При подготовката на идниот закон најнапред треба
да се одговори и да се регулираат три прашања, а тоа
се: за кои управни области ќе се применува законот,
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кои органи ќе бидат овластени да постапуваат согласно овој закон и кои ќе бидат нивните овластувања.
Исто така, ќе биде неопходно да се утврди дејството
на законот наспрема посебните прописи и неговото
значење за земјите-членки на Европската унија.
2.2.1. Надлежни органи за примена на ЗЕУП. Примената на правото на Унијата во конкретни ситуации
е во надлежност на државите-членки, што притоа ги
применуваат националните прописи (преку националните администрации соодветно), со обврска да
се почитуваат и принципите на acquis communaitaire.
Но, во одредени ситуации оваа управна функција ја
остваруваат институциите и телата на ЕУ непосредно,
пред сё Европската комисијата, а потоа и низа европски агенции (најчесто со регулаторни овластувања)
и други тела на ЕУ. Конечно, правото на Унијата се
применува и преку соработка меѓу институциите
на ЕУ и националните администрации преку разни
облици на договарање.
Доколку може да се направи директна аналогија,
административните функции на Унијата ги врши
Европската комисија и покрај тоа што дел од надлежностите можат да се извршат од страна на други
институции и органи на Унијата. Институционалната
рамка на Европската унија ја сочинуваат Европскиот
парламент, Европскиот совет, Советот на Европската унија, Комисијата на европската унија, Судот на
правдата на Европската унија, Европската централна
банка и Сметководствениот суд. Ова подразбира дека
дефинирањето управа во организациска (формална)
смисла е тешко да се определи со оглед на тоа што
административни активности извршуваат (во пределен обем) сите институции и тела на Унијата, како
и нивните административни служби, освен судските
органи. Во функционална смисла, Европската комисија се појавува како извршен орган на Унијата што
ги извршува и управните активности, така што го
применува правото на Унијата во поединечни случаи
и конкретни ситуации. Меѓутоа, Комисијата нема
изворни овластувања согласно основачките договори
за вршење на оваа функција. Извршните и управните
овластувања на Комисијата ў се даваат со одлука
на Советот 1999/468/EC со што се поставува како
правило, со тоа што само во посебно образложени
ситуации Советот има изворно право непосредно да
извршува одредени извршни и управни активности
(1999/468/EC).
Можеме да констатираме дека управата во организациска смисла ја означуваат органи, канцеларии
и агенции на Европската унија. Извршните агенции
претставуваат посебни правни лица чиешто уредување е предвидено со Регулативата на Советот (EC)
бр. 58/2003 од 19 декември 2002 година, а причина за
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нивното настанување е зголемениот број програми
што Комисијата сама не може да ги оствари (Lilić: 26).
Во моментов постојат шест извршни агенции: Извршна агенција за образование, аудиовизуелна политика
и култура, Европски истражувачки совет, Извршна
агенција за конкурентност и иновација, Извршна
агенција за здравје и потрошувачи, Извршна агенција
за истражување, Извршна агенција за трансевропски
транспортни мрежи. Денес, за Унијата е значајно сё
поинтензивното зголемување на управниот апарат,
со што бројни управни работи се доделуваат на извршување и на други органи, меѓу кои најзначајни
во моментот се извршните и независните агенции.
2.2.2. Принципи на европската управна постапка. Во однос на делот од законот што ќе ги содржи
основните принципи на работење, сметаме дека е
најдобро при подготовката да се земат предвид не
само управните прописи што погоре беа наведени, а
во кои веќе се содржани дел од принципите на управната постапка, туку да се почитуваат и препораките
содржани во анексот на иницијативата за изготвување
на Европскиот закон за административна постапка
[2012/2024(INI)]. Анексот содржи шест препораки.
Во првата препорака се гарантира правото на
граѓаните на ЕУ на добра, ефикасна и независна администрација која ќе го почитува Европскиот закон
за административна постапка, што институциите и
телата на Унијата ќе го применуваат кога општат со
јавноста. Со ова, примената на законот се ограничува само на непосредно општење со „странките“
во постапката.
Втората препорака се однесува на универзален сет
на принципи и постапка како de minimis пропис во
случаи кога соодветната постапка не е предвидена со
lex specialis пропис. Со ова ќе се гарантира минимален
праг на права и правна заштита во административната постапка што и во националните законодавства
не смее да биде помал од правата гарантирани со
европскиот закон.
Третата препорака се однесува на општите начела
за работа на администрацијата: законитост, забрана
за дискриминација и еднаквост, пропорционалност,
непристрасност, предвидливост и правна сигурност,
заштита на приватноста, начелото на правичност,
транспарентност, ефикасност и сервисна ориентација.
Четвртата препорака се однесува на процесот
на одлучување и содржи насоки за: поведување на
постапката (од страна на администрацијата на ЕУ или
по барање на странка), потврда за прием на барање
и утврдување рок за решавање на предметот, непристрасност и самостојност на надлежните во водењето
на постапката (предвидени се и услови за исклучување
на службено лице од водење на постапката доколку

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

се утврди судир на интерес), право на сослушување
на странката и право на странката да оствари увид во
својот предмет, прецизно утврдени рокови, формата
и содржината на решенијата, задолжително образложение за секоја одлука, обврска за известување на
странките и уредна достава на решенијата, прецизно
упатство за достапни правни средства.
Петтата препорака се однесува на постапката за
оцена на законитоста на решенијата, како и правните
средства за нивно менување како во случај кога по
сопствена иницијатива доносителот на решенијата
ќе пристапи кон отстранување на технички и други
грешки и пропусти, така и кога постапката за оцена
на законитоста се врши по барање на странката.
Последната, односно шестата препорака, предвидува обврска органите да ги донесуваат решенијата
на начин разбирлив и достапен до широката јавност,
објавени на веб-страниците на органите и телата на
ЕУ и сл.

3. ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ЕВРОПСКИТЕ ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ
Во модерните демократски држави можат да
се издвојат три општи цели на административната
постапка, имено: да се промовираат формални гаранции за правата на поединците преку примена
на принципот на законитост; да се обезбеди формален гарант за заштита на јавниот интерес преку
инсистирање на транспарентни процедури, што ќе
овозможи до извесен степен контрола над работата
на администрацијата; и да се создадат услови за капитални инвестиции и стопански развој, преку обезбедување на одговорни и предвидливи процедури,
што ќе резултира со зголемување на легитимитетот
на институциите пред граѓаните. Заедно со цврсти
и правични административни процедури, соодветна структура и организација на администрацијата
заснована на меритократски службенички систем
треба да се изгради целосна слика за добра јавна
администрација (SIGMA 2009: 3).
Основната цел на управната постапка е од една
страна да се донесе законски управен акт, да се спроведе законско управно дејство или да се донесе законски
управен договор, со кој ќе се остварат одредени права и
обврски за странките во постапката, а од друга страна
да се заштити јавниот интерес. Притоа, она што се
бара од органите кои се овластени да постапуваат во
управната постапка е таа да ја спроведат не само на
законски начин туку и да овозможат постапката да се
спроведе на колку што е можно поедноставен начин
(лесна и транспарентна комуникација со странките),
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на колку што е можно поажурен начин (постапување
во што пократок временски период, без одлагање), на
економски начин (со што помалку трошоци што би
произлегле за странките во постапката). Но, од друга
страна, јавниот орган треба да внимава сето ова да
не се одрази врз квалитетот на постапката и одлуката што ќе се донесе, што подразбира дека органот
истовремено, освен што треба да ја води постапката
на едноставен, ажурен и економичен начин, треба да
внимава и за правилно утврдување на фактичката
состојба, од која зависи остварување на основните
начела во управната постапка, како што се начелото
на материјална вистина, начелото на сослушување
странки, начелото на законитост и сл., што воедно
се гаранција за донесување на законски управен акт.
Сето ова од своја страна ќе придонесе за правилно
утврдување на правата и обврските на станките и за
заштита на правните интереси во постапката.
Од ЗОУП, во однос на физичките и правните лица
кои учествуваат во управната постапка, треба да се
очекува да им обезбеди сигурност во остварување на
начелото на владеење на правото при остварување на
своите права и остварување на активен статус во
текот на постапката, што подразбира странката да
биде вклучена во текот на сите фази во постапката,
особено во испитната фаза при утврдувањето на
фактичката состојба.
Најновите тенденции и предизвици што се појавуваат во рамките на регулирањето на управната
постапка, како што наспоменавме погоре во трудот,
и усогласувањето на националното управно процесно
законодавство, се принципите и стандардите за добро
управување на Европската унија. Консеквентно на тоа,
и покрај фактот што од основањето на Европската
заедница до денес, согласно Лисабонскиот договор, во
Европската унија регулирањето на управната материја
е предмет на автономно уредување од страна на државите-членки, сепак денес сё почесто се забележува
влијание на европското право и на европските принципи врз уредувањето на јавната администрација на
национално ниво. Имено, од земјите-кандидатки за
членство во Европската унија се бара хармонизација
на нивното законодавство со актите на ЕУ. Оттука,
влијанието на acquis communaitaire е сё поприсутно
и врз законското нормирање на управната постапка
во земјите-членки и земјите-кандидати за влез во ЕУ.
Но, карактеристично за уредувањето на управната
постапка е што влијанието е двострано, односно освен
што преку европските принципи се влијае на домашното законодавство, исто така и одредени искуства од
земјите-членки се земаат предвид и се инкорпорираат
во одредбите на европското законодавство.
Освен SIGMA, како институции што даваат свој
придонес врз процесот на управната конвергенција
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и хармонизацијата на управното законодавство на
земјите-кандидатки за членство во ЕУ, меѓу кои е и
Република Македонија, тука би ги споменале и различните органи на ЕУ и Советот на Европа.
Република Македонија, како земја-кандидат за
влез во европското семејство, има задача да ги следи
најновите европски трендови и да се приспособи
кон нив. Поконкретно, во однос на постигнување на
јавната администрација што ќе биде базирана и ќе
работи согласно европските принципи, на Република
Македонија, согласно извештаите на Европската
комисија, постојано ў се укажува на одредени недостатоци во однос на работењето на јавната администрација како што се потребата од деполитизација,
рационализација на државната управа, децентрализација, спречување и превенција на корупцијата
и сл. Имено, за да добиеме европски ориентирана
управа од јавната управа во Република Македонија се
очекува промена на традиционалниот бирократски
модел, што го карактеризира бавност, сервилност,
неефикасност и неефективност во одлучувањето, да
се прифати нов модел чијашто основна цел ќе биде
управа ориентирана кон граѓаните, а тоа подразбира
респонзивна, транспарентна, одговорна, ефикасна,
квалитетна и деполитизирана јавна администрација.
Во Република Македонија, и покрај тоа што се спроведени бројни управни реформи со цел прифаќање
на овој нов модел на јавната администрација, сепак
постојат уште предизвици и конкретни проблеми на
кои треба да се работи со цел нивно реформирање
или модернизирање.
Во моментот, една од целите што ги има Република Македонија е модернизирање и усовршување на
општата управна постапка. Во Република Македонија,
од осамостојувањето во 1991 година, првиот ЗОУП е
донесен во 2005 година, а во 2008 и 2011 година се извршени измени, но тие не се од концептуален карактер,
туку пред сё се однесуваат на новини во начинот на
комуникација помеѓу странките, со доставувањето
на институтот на молчење на администрацијата и дополнувањето на основните принципи (види „Службен
весник“, бр. 38/2005, 110/2008 и 52/2011). Актуелната
состојба со управното процесно прво во Република
Македонија е поинаква, односно од Република Македонија, како земја-кандидат за евроинтеграција,
се очекува да изврши крупни промени во Законот за
општата управна постапка. Имено, постои потреба од
донесување на нов закон за општа управна постапка,
што е инспирирана од идејата за реформа на јавната
администрација со цел нејзино приближување кон европското законодавство. Притоа, поедноставувањето
на управната постапка е еден од клучните приоритети
во реформата на јавната администрација, чијашто цел
е постигнување транспарентна, отчетна, одговорна
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и квалитетна јавна администрација која ќе се грижи
за задоволување на јавните служби.
Како главна причина за промена на Законот за
општата управна постапка се наведува дека досегашниот ЗОУП претставува комплексен закон со
бројни членови и одредби што, и покрај тоа што
на детален начин го уредуваат постапувањето на
органите на јавната администрација кога решаваат
во управни работи, сепак тоа детално уредување
негативно се одразува и за странките предизвикува тешкотии во разбирањето на комплицираната
постапка. Имено, тоа се и главните недостатоци на
управната постапка – неефикасна, долга постапка,
со зголемени трошоци. Од друга страна, се појавува
уште еден проблем, а тоа е трендот кон зголемување
на бројот на материјалните прописи со кои се уредуваат посебни управни постапки. За изработката на
новиот ЗОУП во Република Македонија се вклучени
претставници на Министерството за информатичко општество и администрација, претставници на
SIGMA и експерти од областа на управното право.
Постапувајќи согласно европските барања и стандарди, од групата се очекува со новиот закон да се
извршат новини во однос на прецизно определување
на надлежни органи кои ќе го применуваат ЗОУП,
да се изврши дефинирање на управна работа, да се
изврши редефинирање на основните принципи, да се
намалат правните лекови, да се доуреди институтот
на молчење на администрацијата, да се стави акцент
на електронската комуникација помеѓу органите и
физичките и правните лица во текот на постапката.
Пред сё, иновативните административни алатки,
како што се информациско-комуникациските технологии, едношалтерскиот систем на работење,
управниот договор и ефективниот систем на управни правни лекови, тешко можат да се интегрираат
во постојната правна рамка, делумно поради тоа
што дадената структура на законот не обезбедува
соодветно систематско место за нив, а делумно и
поради неусогласеноста на современите барања со
целата концептуална содржина, односно „духот“ на
сегашниот ЗОУП5.
Една од главните новини на новиот закон за
општата управна постапка е што согласно Стратегијата за реформа на Законот за општата управна
постапка се очекува законот да се применува и кога
некој управен орган ги извршува своите задачи од
управното право преку други еднострани управни
дејства што не се опфатени во концептот на управниот акт, но се однесуваат на правата на граѓаните,
нивните должности и законски интереси, како што се
5

Види: Стратегија за донесување на нов закон за општа
управна постапка, Влада на РМ 2013.
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испораката на информации, предупредувања, известувања, објавување на експертските мислења или во
врска со претставките на граѓаните. Исто така, ЗОУП
треба да обезбеди правна заштита и кога испораката
на јавните услуги (на пример, телекомуникациски
услуги, снабдување со електрична енергија или вода)
ги попречува правата на граѓаните или нивниот законски интерес. Приватизацијата на испораката на
јавните услуги не смее да ја намали правната заштита
на корисниците на услугите (граѓаните).6
Имено, со редефинираниот ЗОУП се очекува на
нормативно ниво да се усогласи постапката со меѓународните стандарди за работење на јавната администрација како што се законитост, транспарентност,
одговорност, ефикасност и сл. Спроведувањето на
начелата на добрата управа наложува добро подготвена и цврста платформа што се состои од четири
компоненти: а) систем на управни постапки со кој
целосно се уредуваат процесите на донесување на
управните акти; б) јасно структурирана организација на јавната администрација и нејзините органи
во сите управни области и територијални нивоа; в)
професионален, компетентен и независен кадар; како
и г) систем на ефективна судска контрола на управните дејства. Притоа, секоја компонента е еднакво
неопходна за добрата управна практика. Според тоа,
за да се воведат во практика начелата за добра управа
неопходен е соодветен систем на управна постапка
(Davitkovski et al.: 173-189). Ваквиот систем ги воспоставува општите правила за процесот на спроведување на управно дејство, го осигурува неговиот
квалитет и неговата законска исправност. Добриот
систем на управна постапка ги заштитува правата
на граѓаните и го поттикнува нивното учество. Исто
така, тој избегнува непотребно сложени, формалистички и долги процеси и ја подобрува транспарентноста и отчетноста, а со тоа значително придонесува
за поголем интегритет на јавната администрација,
бидејќи многу случаи на корупција имаат цел единствено да се добие управен акт што е во согласност
со законот и е издадено во разумно време. На крајот,
добриот систем на управна постапка ги намалува и
трошоците на граѓаните, како и владините расходи;
од друга страна, системот на сложени и неефикасни
управни постапки е скап за граѓаните и значително
го оптоварува државниот буџет.7
Притоа, предвид треба да се земат и релевантните
директиви, како што е Директивата за услуги 2006/123/
6
7

Ibid.
Види во: B. Davitkovski, A. Pavlovska-Daneva, E. Davitkovska,
“Law on general administrative procedure – solution for all
the problems of the inefficient administration”, Pravni život,
Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije,
2013, Beograd.
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ЕЗ, акциските планови „е-Европа“, „и-2010“ и сл. На
пример, главниот инструмент што го наложува Директивата за услуги е должноста на земјите-членки
да воспостават единствени точки за комуникација
преку кои давателите на услуги ќе можат да ги завршат сите постапки и формалности што се бараат
со закон за да добијат пристап до пазарот на услуги
и да ги извршуваат услугите. Согласно член 13 од
Директивата за услуги, се предвидува и дека по
пријавата на странката ќе биде одлучено колку што
е можно поскоро, во еден разумен рок што однапред
се утврдува, а доколку не се постапи во одредениот
рок се смета дека дозволата е дадена.
Од новиот ЗОУП се бара тој да биде компатибилен со европските барања. Но, уште позначајно
од донесување на нов закон е да се обезбедат услови
тој правилно и непречено да се имплементира. За
таа цел ќе биде потребно стручно оспособување на
службениците за негова примена, службениците
кои ќе водат управни постапки да полагаат стручен
испит, да се зајакне инспекцискиот надзор во спроведувањето на управната постапка и да се преиспитаат
посебните управни постапки (дали и во колкав степен
отстапуваат од ЗОУП).
Со ЗОУП треба да се осигури заштитата на правата
на поединците и на јавниот интерес, како и пропорционалноста на управните акти; да се подобри транспарентноста на управните постапки; да се зголеми
довербата на граѓаните во јавната администрација;
да се поттикне управната практика ориентирана кон
услугите и професионалната јавна администрација
како суштински услов за економскиот развој; да се
поддржи ефективното и етичкото однесување на
државните и јавните службеници во заштитата на
јавниот интерес; да се подобри ефикасноста (економичноста) на донесувањето на управните акти
во корист и на јавниот интерес и на интересот на
граѓаните; да се трасира патот и да се почне со примената на современи информатичко-комуникациски
технологии за испорака на административните услуги
(е-администрација); да се усогласи македонската јавна
администрација со стандардите на ЕУ.8

4. ЗАКЛУЧОК
Од спроведеното истражување можеме да резимираме дека современите тенденции несомнено
укажуваат дека постои потреба од кодифицирање
8

Види во: Б. Давитковски., А. Павловска-Данева „Правна
сигурност грађана у управном поступку“, Рад изложен на
међународној научној конференцији „Правна сигурност у
условима транзиције“, на Правном факултету Универзитета
у Београду 5-6 новембар 2013.
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на правилата со кои се уредува постапувањето и
одлучувањето на институциите и на другите органи
во Европската управа во остварувањето на управната
функција на Унијата, во еден единствен унифицирачки пропис што би можел да го носи називот
„Европски административен процедурален акт“.
Кодифицирањето на управната постапка е потреба пред сё заради ефикасно спроведување на постапката во која учествуваат два или повеќе органи на
Европската унија или Унијата и други држави-членки,
заради прецизно правно нормирање на овластувањата што ги имаат овие органи во врска со водење на
управната постапка, облици на нивно усогласување
и соработка и рокови во кои се должни да преземат
одредено дејство. Сакаме да укажеме дека доколку
се оди кон прифаќање и реализирање на ваквата
идеја, како и при спроведување на секоја реформа
на национално ниво, така и на ниво на Европската
унија, мора да се води сметка за правилно насочување
и приспособување на европската управна постапка, со управната постапка на национално ниво на
државите-членки. Ова произлегува од фактот што
регулирањето на управната материја пред сё е прашање за кое, согласно актите на Унијата, е оставено
државите-членки да одлучуваат самостојно, на национално ниво согласно нивните политички, социјални,
историски и економски услови. Од воведувањето на
овој нов модел за одлучување во управните работи
се очекува, пред сё, унифицирање на правилата на
постапката што во моментот се инкорпорирани
во повеќе правни прописи (основачките договори,
уредби, препораки, резолуции и сл.), поедноставување на постапката, поедноставување на соработката
помеѓу институциите како на национално, така и на
наднационално ниво, прецизирање на надлежноста
и ингеренциите на надлежните органи, обезбедување
на поголема достапност, јасност и транспарентност
за лицата за чиишто права и обврски се одлучуваат,
јакнење на довербата на граѓаните во институциите,
јакнење на одговорноста и контролата во поглед на
легитимитетот на одлуките.
Од институциите што ќе бидат задолжени за
примена на овој закон ќе се бара тие да се приспособат кон новонастанатите услови, тие ќе имаат цел да
ги усогласат целта и ресурсите со кои располагаат, а
кога ќе одлучуваат за конкретни управни работи да
се придржуваат кон строго почитување на начелата
на управната постапка и да влијаат да се поттикне
одговорно работење и квалитетно решавање на
прашањата.
Во однос на националните законодавства овој
унифицирачки пропис би им помогнал за полесна
конвергенција на нивното управно процесно право,
со онаа на Унијата. Исто така, со Европскиот закон
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за управна постапка може да се поттикне соработка
со земјите-членки во поглед на размена на најдобрата
практика помеѓу националната администрација и
администрацијата на ЕУ, со што би се исполнил член
298 од Договорот за функционирање на Европската
унија.
Можеме да заклучиме дека нашето гледиште оти
актуелната состојба во администрацијата во ЕУ налага
реална потреба од усвојување на Европски закон за
управната постапка е поддржано и со Лисабонскиот
договор, со препораките на Групата на држави за
борба против корупција (GRECO), при што Советот
на Европа смета дека јасен и задолжителен збир на
правила за администрацијата на Унијата ќе биде
позитивен сигнал во борба против корупцијата во
јавната управа.
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Report of the ReNEUAL Conference Brussels March
15th &16th – (draft)
9. Treaty on the Functioning of the Eropean Union
(C.83/47)

Dr. Borće Davitkovski
Dr. Ana Pavlovska-Daneva
Dr. Ivana Šumanovska-Spasovska
Dr. Dragan Gocevski
Kodifiziertes europäisches
Verwaltungsverfahren –
Utopie oder Realität?
(Zusammenfassung)
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über
die aktuelle akademische Debatte darüber, ob es eine
Kodifizierung des Verwaltungsverfahrens auf EU-Ebene
geben sollte. Dazu wird zuerst der Begriff des Verwaltungsverfahrens definiert, dann werden dessen Ziele
und Grundsätze dargestellt. Anschließend werden die
Argumente, die für und gegen ein kodifiziertes europäisches Verwaltungsverfahren sprechen, vorgestellt und der
Prozess der Harmonisierung des Verwaltungsprozessrechts
auf dem Balkan, der von der EU-finanzierten Organisation
SIGMA (Support for Improvement in Governance and
Management) begleitet wird, dargestellt.
Ausgehend von dem Umstand, dass die EU-Mitgliedstaaten immer noch eigene Verwaltungsgesetzgebungen
mit unterschiedlichen verwaltungsrechtlichen Lösungen
besitzen, prüfen die Autoren den Bedarf für eine einheitliche Regelung in einem einheitlichen Gesetzeswerk oder
in einer einheitlichen Vorschrift sowie die Frage, wie ein
solches Vorhaben umgesetzt werden könnte.
Schlüsselworte: Verwaltungsverfahren, Kodifizierung,
Europäische Union, europäisches Verwaltungsverfahren
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Европскиот налог за истрага затвора празнина
во правото на Унијата
Д-р Петер Шнајдерхан*

Европскиот налог за истрага ја затвора досегашната
најголема празнина во структурата на инструментите за заемно признавање.** Можноста за прибирање
докази на територијата на целата Унија со помош на
налози за истраги овозможува начин на постапување
на државните органи што е соодветен за европскиот
правен простор со неговите отворени внатрешни граници. Иако Директивата остава отворени прашања,
сепак превладуваат позитивните страни.

*

**

Авторот е виш јавен обвинител во Штутгарт и член на
претседателството на Сојузот на германските судии, односно на Сојузот на судиите и на јавните обвинители.
Европските заедници првобитно беа основани за да ја
олеснат економската размена меѓу земјите-членки. Според
тоа, тежиштето на европското право лежи во отстранувањето на трговските бариери и на оние околности, што
би можеле да го загрозат слободното движење на стоки,
услуги, капитал и на работна сила. Овие одредби најчесто
се однесуваат на царинското, даночното и на граѓанското
право. Сепак, сё поголем дел од европското право се занимава и со кривично-правни прашања. Тука во преден план се
наоѓа борбата против прекуграничниот криминал. Притоа,
важна точка е олеснувањето на прекуграничните истраги
со истовремено почитување на правата на осомничените
лица. Значаен чекор во таа насока претставува усвојувањето
на компромисниот текст за Европскиот налог за истрага
на 27 февруари 2014 година, за кој беше преговарано меѓу
Европскиот парламент, Советот и Европската комисија.
Оваа директива стапи на сила на 20-тиот ден по нејзиното
објавување во Службениот весник на ЕУ и во рок од три
години мора да биде спроведена од страна на земјитечленки во нивното национално законодавство. Во мајското
издание на „Германското списание за судии“ (Deutsche
Richterzeitung), списанието на „Сојузот на германските
судии, односно Сојуз на судиите и на јавните обвинители“, скратено DRB, објавен е прилог во кој е опишан овој
Европски налог за истраги, како и историјата на неговото
создавање. Редакцијата на ЕП им се заблагодарува на авторот, на Сојузот на германските судии и на редакцијата
на „Германското списание за судии“ за добиената дозвола,
овој придонес да биде објавен на македонски јазик.

UDC 343.132:341.231 (4-672 ЕУ)
1.02 Прегледна научна статија

Четиринаесет години по Европскиот совет во
Тампере1, на кој начелото за заемно признавање на
судските одлуки беше дефинирано како основа на
европскиот правен простор и чијашто примена беше
пропишана и за прибирање на доказен материјал
во истражните постапки од областа на кривичното
право, и шест години по склучувањето на Договорот
од Лисабон, конечно се случи: Европскиот налог
за истрага беше усвоен од страна на Советот како
централен правен инструмент за прибирање докази
на територијата на целата Унија. Директивата, што
во април 2010 година беше предложена од седум
земји-членки, согласно со член 76б од ДФЕУ2, следејќи ја логиката на еднаквоста на Советите, беше, и
помалку свечено, донесена од страна на Советот за
телекомуникации и енергија на 14 март 2014 година3.
Долгиот советодавен период се исплатеше, но некои
суштински дообјаснувања и гаранции во однос на
начелото на правната држава дури подоцна беа
вградени во текстот4. Иако таа сё уште не е објавена
во службен весник5, сепак важно е да се направи
првиот поглед на новиот правен инструмент.

1

2
3

4

5

Заклучоци од претседавањето на 15./16.10.1999 година, број
36; www.euparl.europa.eu/summits/tam_de.html.
JAI (2010) 3, Службен весник C 165 од 24.6.2010 година, 22.
Дневен ред, документ на Советот, број 7338/14; Соопштение
на Советот за медиуми од 14.3.2014 година, број 139.
Така, на пример, валидација од страна на суд или на јавно
обвинителство при издавање на налогот од страна на друг
истражен орган (член 2 c) или обврска на органот што го
издал налогот да ја испита можноста за издавање ваков
налог внатре во државата, пропорционалноста и потребата
од Европски налог за истрага (член 6).
Основа на моите образложенија е текстот на Парламентот
од 7.3.2014 година, 2010/0817 (COD) PE-Cons 122/13, Copen
230.
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1. ЕДЕН ПРАВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА
СИТЕ ИСТРАЖНИ МЕРКИ
Откако рамковната одлука за Европскиот налог
за прибирање докази6, поради својата ограничена
област на примена врз претходно прибран доказен
материјал, не наиде на популарност во земјитечленки, преку Директивата за Европскиот налог за
истрага во кривичните предмети во рамките на еден
„единствен инструмент“7 се опфаќа прибирање на
речиси целиот доказен материјал на територијата на
Унијата. Тој го следи веќе познатиот модел на правни
инструменти на заемно признавање во кривичните
предмети. Основа е единствениот Европски налог
за истрага, што е издаден на еден образец – „Анекс
А“ – и кој, по правило, во државата на извршување
треба да биде признаен во рок од 30 дена и спроведен
во рок од 90 дена без „дополнителни формалности“8.
Причините за одбивање на признавањето се строго
определени9 и ја следат основната идеја за заемно
признавање, според која не е дозволена „ревизија
од основа“ (revision au fond). За посебните истражни мерки, како што се банкарските информации,
прикриените истраги и следењето на телекомуникациите, создадени се посебни одредби во рамките
на Европскиот налог за истрага.
Со упатувањето кон традицијата на правните
инструменти се начнуваат и некои суштествени
проблеми на Европскиот налог за истрага: Недостасува јасно регулирање на надлежноста за истражни постапки во рамките на Унијата. Не постои
откажување од барањето на потребата за заемна
казнивост. Не постои правна основа за испитување
на пропорционалноста од страна на органот што го
извршува налогот, освен упатувањето кон Повелбата
за основните права, не се дефинирани границите
на делата од мало значење, а правните лекови за
засегнатите лица, во најдобар случај, би требало да
се означат како непрактични.
2. ЧЛЕН 82 СТАВ 1А ОД ДФЕУ
КАКО ПРАВНА ОСНОВА
Се чини дека е важно упатувањето за правната
основа на Европскиот налог за истрага кон член 82
став 1а од ДФЕУ. Тој го допушта само донесувањето
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правила за заемно признавање. Хармонизацијата на
допуштеноста на доказниот материјал би била можна,
но таа би морала да се потпира на овластувањето од
член 82 став 2а ДФЕУ со посебната постапка што е
опишана во него. Оваа правна основа не беше применета. Оттука, со извршувањето на Европскиот
налог за истрага и со проследувањето на доказниот
материјал не се поврзани изјави за допуштеноста
на доказот пред судот што ја донесува пресудата.
Не е проблематична примената на налогот за
истрага врз одлуки на јавните обвинителства, иако
германскиот текст на член 82 став 1а од ДФЕУ говори
само за „пресуди и судски одлуки“. Англиската верзија со „of all forms of judgments and judicial decisions“
(сите форми на пресуди и судски одлуки) јасно
покажува дека член 82 став 1 го уредува заемното
признавање на правосудни одлуки, а со тоа ги опфаќа
и одлуките на јавните обвинителства. Фактот дека наредбите на германските јавни обвинителства, и покрај
тоа што се врзани за определени упатства, спаѓаат
во „judicial decision“, досега сё уште не е оспорен10.
3. ИЗДАВАЊЕ НА НАЛОГОТ ЗА ИСТРАГА
Европскиот налог за истрага е дозволен во, според
германската терминологија, кривични и прекршочни
предмети11, при што не е воведено јасно разграничување на делата од мало значење. Сепак, предвидена е
употреба на Европскиот налог за истрага само кога
се чини дека тоа е „пропорционално, соодветно и
спроведливо“, при што задача на органот кој го издал
налогот е да испита дали мерката е потребна и дали
таа е во „соодветен однос“, т.е. „пропорционална“ со
целта12. Таквото испитување е ограничено на судството на земјата-членка што го издала налогот13, така
што ќе треба да се постави прашањето во која мера
член 6 од Договорот за ЕУ и Повелбата за основните
права го оправдуваат одбивањето да се изврши Европскиот налог за истрага од страна на органот што
го извршува налогот поради непропорционалност.
4. ВАЛИДАЦИЈА
Европскиот налог за истрага може да биде издаден не само од судии и јавни обвинители туку и
10

6

7

8

9

2008/978/II од 18.12.2008 година, Службен весник L 350 од
24.12.2008 година, 72.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, Образложение 7.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, чл.9 став 1, чл. 12 став 3,4.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 11.

11

12

13

Спореди Vogel во Grabitz/Hilf/Nettesheim, Правото на
Европската унија, 51, Дополнение 2013 година, член 82 од
ДФЕУ белешка 41 (online).
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 4 a-d.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети Образложение 11, член 6 став 1а.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 11 став 1а-h.
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од државни органи, кои согласно со националното
законодавство можат да дејствуваат како истражни
органи14. Овие органи мораат да го дадат својот налог
за истрага на „валидација“ од страна на суд или на
јавно обвинителство во својата земја-членка, пред
тој да биде проследен до земјата-членка на извршување на налогот15. Притоа, опсегот на испитување на
валидацијата се утврдува со упатување на условите
за издавање на Европски налог за истрага во земјатачленка што издава16 и на тој начин се проширува до
целосно испитување. Фактички, оттука следува дека
валидацијата треба да се идентификува со вистинско
издавање на Европски налог за истрага од страна
на суд или на јавно обвинителство. Со тоа отпаѓаат
проблемите, органите кои го издавале налогот да
мораат се идентификуваат како правосудни органи,
како што е случај, на пример, кај Европскиот налог
за апсење17. Во постапките за дела од мало значење,
што се водат од страна на истражните органи, посебна улога добива изречната обврска за испитување
на пропорционалноста18. Одбраната и обвинетиот
имаат право да поднесат барање за испитување на
пропорционалноста19.
5. СОДРЖИНА НА НАЛОГОТ ЗА ИСТРАГА
Европскиот налог за истрага содржински е
структуриран со образецот А и со Поглавјето G во
Директивата. Се бараат податоци за фактичката
состојба, за кривичните дела за кои е поднесено
обвинение, за актуелната состојба на истрагите, за
причините за „факторите на ризик“, при што овде
особено треба да се подразберат настанатите високи
трошоци 20, како и за правната класификација на
кривичните дела. На тоа се надоврзуваат и одредбите
за истражните мерки што треба да се спроведат, а
се наведени во Поглавјето C, што содржи листа на
можни истражни мерки, на пример препознавање
14

15

16

17

18

19

20

Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 2 c i, ii.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 2 c ii став 2.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 6 став 1а и Образложение 11.
Спореди со критиката на Европскиот парламент во врска
со недостигот од дефиниција на поимот „Judicial authority“
во извештајот на Лудфорд за Европскиот налог за апсење
од 28.1.2014 година, А7-0039/2014.
Директива во врска со Европскиот налог за истрага во
кривичните предмети Образложение 11, реченица 3.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 1 став 3, кој мора да биде формулиран согласно со националното законодавство.
Спореди со Образложение 23.

ИП-адреса, сослушување сведоци, информации за
банкарски трансакции што треба да се обележат.
При посебни истраги како истраги за информации
за банкарски сметки, прибирање докази во реално
време, прикриени истраги или следење на телекомуникацискиот сообраќај, во Поглавјето H се бараат
дополнителни податоци во врска со релевантноста
на ваквата истражна мерка.
6. ПРИЗНАВАЊЕ НА НАЛОГОТ ЗА ИСТРАГА
Признавањето без посебна формална постапка21
и навременото признавање од страна на органот што
го извршува налогот е суштински елемент на Директивата. Доколку според националното законодавство
треба да се добие „дозвола“ од судија, тогаш судот
станува дел од органот што го извршува налогот22.
Така, на пример, признавањето или извршувањето23
може да биде одбиено кога тоа би значело навлегување во имунитетите или привилегиите, повреда
на интересите на националната безбедност, кога не
постои заемна казнивост и кога обвинението не се
однесува на „дело од определена категорија“24, кога
наредбата била издадена во „прекршочна“ постапка и извршувањето не би било допуштено според
сопственото законодавство или кога кривичното
дело за кое е поднесено обвинение не е содржано
во списокот во поглед на истражната мерка кон која
се цели25. Доколку „извршувањето“ на Европскиот
налог за истрага е спротивно на начелото ne bis in
idem, тогаш единствено таква јазична формулација
не би била доволна, иако содржината е јасна 26. Во
таков случај, ќе биде потребно казуистички да се
формулира образложението за далекосежноста на
веќе споменатата причина за одбивање за извршување на определен налог за истрага поради повреда
на член 6 од Договорот за ЕУ и Повелбата27. Начелно
е можно, органот што го извршува налогот да примени други истражни мерки, ако бараната мерка
21

22

23

24
25

26

27

Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 9 став 1.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 2 d став 2.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член 11 став 1 а-h.
Според листата во Анекс D.
Тоа за Германија значи дека кривичното дело не е именувано како дело што е содржано во списокот на кривични
дела за мерката согласно со член 100а и следен од Законот
за кривичната постапка.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 11 став 1d.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, член11 став 1 f.
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не постои според законодавството на државата на
извршување на налогот или ако во дадениот случај
таквата мерка не е дадена на располагање28.

мерки треба посебно да се образложи и може да
биде одбиена, ако за сличен случај не е предвидена
со националното законодавство.

7. ПОСЕБНИ ИСТРАЖНИ МЕРКИ

9. СЛЕДЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИОТ
СООБРАЌАЈ

Општиот дел на Директивата е дополнет со
одредби за „определени истражни мерки“29 и за
„следење на телекомуникацискиот сообраќај“30. Не
се разгледува германското разликување меѓу отворени и прикриени истражни мерки и последиците
што произлегуваат од нив во поглед на процесните
одредби со кои се гарантираат основните права, како
што е пропишано во член 101 од Законот за кривичната постапка. Сепак, образецот во Поглавје I ја
содржи можноста, извршниот орган да биде замолен
за почитување на одредени формални и процесни
прописи31, а Директивата ја предвидува можноста,
земјата-членка што треба да изврши определен налог,
да го одбие извршувањето доколку не се исполнети
нејзините внатрешнодржавни услови32. Како и да е,
ќе биде потребно да се доработат некои финеси при
спроведувањето во соодветното национално законодавство, а потоа и во практиката на примена, со цел
различните правни ситуации во рамките на Унијата
да се доведат во состојба на заемно признавање во
поединечен случај.
8. БАНКАРСКА ИНФОРМАЦИЈА
Налозите за истрага би требало да бидат од големо
практично значење за банкарските сметки33, т.е. за
утврдување на сметковни и финансиски податоци
на обвинети лица, како и за банкарски трансакции34
со утврдување на определени банкарски сметки.
За жал, за таквите информации не се предвидени
скратени рокови. Овде се вклучени и истражни
мерки во реално време, на пример контролирани
испораки или следење во живо на банкарските и
финансиските трансакции35. Секоја од истражните
28

29
30
31

32

33

34

35

Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 10.
Глава IV.
Глава V.
Со основната обврска на органот што го извршува налогот
истите да ги почитува, член 9 став 2.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 30 став 5 реченица 2.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 26.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 27.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 28.

Под следење на телекомуникацискиот сообраќај,
Директивата не подразбира само следење на содржината туку и прибирање податоци за сообраќајот
и локацијата 36, при што класификацијата на тоа
дали дознавањето на поранешни податоци треба да
се смета за „инвазивна“ мерка, му ја препушта на
националното законодавство. Таа го остава отворено
прашањето, како треба да се постапува пораките
во форма на електронска пошта што се зачувани на
сервери. Налогот за следење на телекомуникациите
може да се одбие не само кога според националното
законодавство во сличен случај тој би морал да биде
одбиен туку и тогаш кога не се исполнети внатрешнодржавните услови на земјата-членка што треба
да го изврши налогот37.
10. ПРАВЕН ЛЕК
Земјите-членки мораат да предвидат правни
лекови во однос на Европскиот налог за истрага,
што во слични случаи се еднакви на домашните
правни лекови38. Суштинските причини за Европскиот налог за истрага можат да се оспорат само во
државата што го издала налогот39. Одлагањето на
истражната мерка може да се случи само тогаш кога
тоа е предвидено во „слични домашни случаи“.40
Доставувањето на доказните елементи без непотребно одложување, што се налага само по себе, може
да биде прекинато сё до донесувањето на одлуката
за правен лек41. Кај правните лекови по извршен
претрес, според германската терминологија, тоа
означува дека во случај на жалба против обезбеду36

37

38

39

40

41

Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети Образложение 30.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 30 став 5; овде можат да се вбројат и обврските
согласно со член 101 од Законот за кривичната постапка.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 14 став 1.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети, Образложение 22 и член 14 став 2, при што гаранцијата на основните права треба да остане недопрена
во државата на извршување на налогот.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 14, став 5, 6.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 13, став 1, 3.

Доц. д-р Мишо Докмановиќ Преносот на личните податоци во други држави

вањето на поединечни предмети, на пример поради
тоа што тие немаат својство на докази или поради
тоа што се изземени од конфискација во државата на
извршување, за конфискацијата треба да одлучува
органот што го извршува налогот. Директивата не
нуди одговор на прашањето врз основа на која состојба со актите треба да се случи тоа. Предвиденото
известување на вклучените органи за поднесените
правни лекови42 сепак би можело да ја чини основата за доставување на актите. Ако приговорот во
вид на жалба е насочен против налогот за претрес,
тогаш судот што го издал налогот ќе биде повикан
да донесе одлука43. Сё до донесувањето на неговата
одлука, доказните елементи по правило остануваат
во државата што го извршува налогот44.
Доколку не се сака да се доведе во прашање
ревизијата au fond, тогаш не може да се избегне
оспорување на предметот на Европскиот налог за
истрага пред судот што го издал. Дали ова ќе може
да го задоволи правото на засегнатото лице на
ефективен правен лек ќе мора да покаже практиката. Притоа, врз основа на правото на правично
судење во разумен рок, а се темели на член 47 став
2 од Повелбата ќе мораат да се регулираат роковите
за донесување одлука во врска со правен лек45 и за
решавање на јазичното прашање, а недостасуваат
во Директивата преку употреба на казуистиката.
11. ЗАКЛУЧОК
Во еден коментар за Европскиот налог за апсење
беше изведен заклучокот: „Меѓутоа, регулативите во
многу области и понатаму имаат потреба од толкување и ќе доведат до една сеопфатна казуистика“46.
Иако од страна на Европскиот законодавец се решени
некои проблеми во врска со Европскиот налог за
истрага, што ги наметнала Рамковната одлука за
Европскиот налог за апсење47 од 2002 година48, за се42

43

44

45

46

47
48

Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 14, став 5 и Образложение 22.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 14, став 2, таму употребената тужба не би
требало да се подразбере во техничка смисла.
Директива за Европскиот налог за истрага во кривичните
предмети член 13 став 2.
Директивата само наведува дека роковите за вложување на
правен лек мораат да бидат идентични со националните
рокови и дека треба да се обезбеди ефикасно искористување
на правниот лек, член 14 став 4.
KK-Graf, Претходни забелешки за членовите 112-130,
белешка 25d (online).
Службен весник L 190/1 од 18.7.2002 година.
Спореди за тоа со Извештајот на Ludford, на истото место,
фуснота 17.
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гашната Директива важи истото. Проблемите што се
предизвикани со реализацијата на прекуграничното
прибирање докази во однос на правната држава се
премногу разновидни и многу малку предвидливи,
за да овозможат перфектна регулатива уште од
почетокот. Притоа, Европскиот налог за истрага
сигурно е практично еден од најважните правни
инструменти, што „Брисел“ ги донел во последните
неколку години. Акцентот кај Европскиот налог за
истрага преку валидацијата на наредбите од страна
на суд или на јавно обвинителство, обврската барем
на органот кој ја издал наредбата за почитување на
принципот на пропорционалност, јасната обврска на
органите кои ја издаваат и ја извршуваат наредбата
за почитување на Повелбата за основните права и
на посебните барања за правна сигурност при обемни задирања во основните права, во споредба со
рамковната одлука за Европскиот налог за апсење,
беше поставен на вистинското место. Најзначајната
слаба точка, а тоа е непрактичната постапка на
правните инстанции, се должи на принципот на
заемно признавање и може барем делумно да се
отстрани со соодветни реакции во практиката.
Останува да се надеваме дека германскиот законодавец во најскоро време ќе достави предлог за
Директивата што треба да биде спроведена до март
2017 година и дека тој ќе го искористи како повод
целокупното „Заемно признавање во кривичните
предмети“ да го изземе од Законот за меѓународна
правна помош во кривичната материја и да го регулира со посебен закон. Инструментот за европското
кривично процесно право што би постоел во тој
случај би го заслужил тоа.

Dr. Peter Schneiderhahn
Europäische Ermittlungsanordnung schließt
Lücke im Unionsrecht
(Zusammenfassung)
Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die
Übersetzung des in der Maiausgabe 2014 der „Deutschen
Richterzeitung“ erschienen Aufsatzes „Europäische
Ermittlungsanordnung schließt Lücke im Unionsrecht”.
Deutschsprachige Leser werden deshalb auf die deutsche Fassung verwiesen, die im Internet auch unter
http://www.driz.de abgerufen werden kann. Verlag und
Redaktion der EP bedankt sich beim Autor, der Redaktion der „Deutschen Richterzeitung“ sowie beim
Deutschen Richterbund für die freundliche Genehmigung, diesen Beitrag hier in Übersetzung veröffentlichen
zu dürfen.
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Правото на потрошувачот на раскинување
на договорот во европското
и во домашното право**
Доц. д-р Златан Мешкиќ*

UDC 346.548 (4:497.6)
1.01 Изворна научна статија

Правото на потрошувачот на раскинување на договорот е најважниот инструмент со кој тој се
ослободува од сите договорни обврски без какво било
образложение. На тој начин, на потрошувачите им
се овозможува, преку подоцнежно согледување на сите
информации врзани за договорот, да го надоместат
информацискиот и искуствениот дефицит, што
постоел во однос на трговецот како друга договорна
страна, во рамките на дадениот рок за раскинување
на договорот, а надвор од влијанието на трговецот.
Додека на овој начин на потрошувачите им се дава
можност да размислат и евентуално да се премислат,
за трговците и за трети лица тоа е фактор на пречка
и на несигурност, затоа што сё до истекот на рокот
за раскинување на договорот не е јасно дали тој ќе
остане полноважен. Правото на потрошувачот на
раскинување на договорот е воведено и во правото
на БиХ по пат на усогласување со правото на ЕУ и
сега може да се најде како во Законот за заштита на
потрошувачите, така и во нацртот и во предлогот
на Законот за облигационите односи. Во овој труд
ќе бидат претставени основните карактеристики
на правото на потрошувачот на раскинување на
договорот, неговиот сегашен развој во правото на
ЕУ, особено во Директивата за правата на потрошувачите од 2011 година и ќе се укаже на постојните
недостатоци во уредувањето на овој институт во
правото на БиХ.
Клучни зборови: потрошувачко право; раскинување договор; отповикување договор, Директива
за правата на потрошувачите; Закон за заштита на
потрошувачите.

1. ПРАВОТО НА ПОТРОШУВАЧОТ НА
РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И
ФРАГМЕНТАРНАТА РЕГУЛАЦИЈА НА
ПОТРОШУВАЧКОТО ПРАВО ВО ЕУ
Правото на потрошувачот на раскинување договор е регулирано во поединечни директиви на ЕУ.
Најзначаен правен извор претставуваат Директивата
за договори склучени надвор од деловните простории1, Директивата за користење недвижни ствари
на определено време,2 Директивата за договорите
склучени на далечина3 и Директивата за огласување
на финансиски услуги на далечина4. Наведените
потрошувачки директиви имаат нормативен карактер и немаат цел да создадат општи начела. Секоја
директива исполнува определена конкретна потреба
за регулирање на различни правни области, што се
остварува на посебен начин.5 Со секоја нова директива разликите во законодавната систематика и во
терминологијата стануваат сё поизразени. Поради
тоа, ниту фундаменталниот поим потрошувач не
се користи на единствен начин.6 Ваквиот начин на
1

Член 4-7 од Директивата 85/577/EEЗ за заштита на потрошувачите во врска со договорите склучени надвор од
деловни простории. Службен весник на ЕУ Л 372/31.

2

Член 5-7 од Директивата 94/47/ЕЗ за заштита на купувачите во врска со определени аспекти на договори врзани
за откуп на правото за користење на недвижни ствари на
определено време. Службен весник на ЕУ Л 280/83.

3

Член 4-6 од Директивата 97/7/ЕЕЗ за заштита на потрошувачите во врска со договорите на далечина. Службен
весник на ЕУ Л 144/19.

4

Член 3 и 7 од Директивата 2002/65/ЕЗ за огласување на
финансиски услуги за потрошувачи на далечина. Службен
весник на ЕУ Л 271/16.

5

J. Büßer, Das Widerrufsrecht des Verbrauchers- Das verbraucherschützende Vertragslösungsrecht im europäischen Vertragsrecht,
Peter Lang, Frankfurt am Main 2001, 59.

6

A. Herwig, Der Gestaltungsspielraum des nationalen Gesetzgebers
bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien zum Verbrau-

1*

*

**

Авторот е продекан за научно-истражувачка работа на
Правниот факултет при Универзитетот во Зеница.
Преводот на статијата од босански јазик го изврши д-р
Емина Авдиќ, а лектурата на стручната терминологија ја
изврши д-р Ненад Гавриловиќ.
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регулирање нема свој темел во спецификите на различните аспекти на заштитата на потрошувачите,
туку е резултат на фрагментарниот пристап што
го следел законодавецот на ЕУ при регулирањето
на оваа област во последниве повеќе од 25 години.7
Јасно е дека конечните верзии на директивите не
претставуваат резултат на научен дискурс, туку се
производ на компромис во рамките на она што во
дадениот момент било политички остварливо.8 Решенијата во законодавството на ЕУ што настанале на
ваков начин не можеле да создадат кохерентен систем
на заштита на потрошувачите во земјите-членки.
Така, на пример, анализата на транспозицијата на
уредувањето на правото на потрошувачот на раскинување на договорот во однос на времетраењето и
на почетокот на рокот од Директивата за користење
на недвижни ствари на определено време покажала
дека постојат големи разлики помеѓу националните
правни системи на земјите-членки, што можат да ја
отежнат прекуграничната трговија.9
Законодавецот на ЕУ во минатата деценија во
повеќе наврати настојувал да ги отстрани разликите
меѓу потрошувачките директиви. Основната идеја на
иницијативите е унифицирање на потрошувачките
права преку хоризонтална хармонизација, односно
со уедначено уредување на општиот дел на потрошувачкото право, што би опфатило дефиниции
на основните поими и на двете најважни права на
потрошувачите, т.е. правото на информираност и
правото на раскинување договор. Во октомври 2011
година, ЕУ успеала да го постигне првиот правнообврзувачки резултат на иницијативата. Усвоена е
Директивата 2011/83/ЕУ за правата на потрошувачите10, чијшто предлог на Комисијата11 во јуни 2011
година ја добил поддршката на Парламентот12, а сега
chervertragsrecht, Peter Lang, Bern 2002, 32; спореди Z. Meškić,
„Harmonizacija Evropskog potrošačkog prava – Zelena knjiga
2007. godine i Nacrt Zajedničkog referentnog okvira“, Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3/2009, 554 и натаму.
7

H. Schulte-Nölke, Ch. Twigg-Flesner, M. Ebers, EG-Verbraucherrechtskompendium-Rechtsvergleichende Studie, Bielefeld
2008, 834; спореди N. Misita, Osnove prava zaštite potrošača
Evropske zajednice, Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1997.

8

A. von Vogel, Verbrauchervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht, Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-,
Bank- und Wirtschaftsrecht 6, De Gruyter, Berlin 2006, 48.

9

H. Schulte-Nölke, Ch. Twigg-Flesner, M. Ebers, 499.
Директивата на ЕУ од 25.10.2011 година за правата на потрошувачите со кои се менуваат Директивата 85/577/ЕЕЗ,
93/13/ЕЕЗ, Директивата 97/7/ЕЗ и Директивата 1999/44/ЕЗ,
Службен весник на ЕУ Л 304/64.

10

11

KOM (2008), 614.

12

Парламент, 23.6.2011, док. бр. EP-PE_TC1-COD(2008)0196.

и на Советот. Оваа директива сеопфатно го уредува
правото на потрошувачот на раскинување на договорите склучени надвор од деловни простории и на
договорите склучени на далечина. Во однос на правото
на информираност и на раскинување на договорите
склучени надвор од деловни простории или на далечина, на кои во Директивата им е посветено најголемо
внимание, предвиден е концепт на максимална хармонизација, што значи дека на земјите-членки не им
е дозволено да отстапуваат од предвиденото ниво на
заштита13 како што тоа бил случај во поранешните
директиви. Од таа причина, новата Директива за
правата на потрошувачите ќе биде особено земена
предвид во овие две наведени области. Покрај новата
Директива за правата на потрошувачите, објавени
се и Нацртот на заедничката референтна рамка
(НЗРР)14 и најновиот Предлог на Уредбата за заедничко европско право на продажба на стоки15. Со
оглед на околноста што донесувањето на овој нацрт и
предлог како правно-обврзувачки акти на ЕУ сё уште
е неизвесно, а нивната конечна форма и содржина
се непознати, во овој труд најголемо внимание ќе
им се посвети на прописите што веќе важат во ЕУ.

2. ПРАВНА ПРИРОДА
Правото на потрошувачот на раскинување на
договорот е еднострано и потестативно право на
отповикување на дадената изјава на волја, односно
откажување од склучениот договор и претставува
најважен инструмент за обезбедување свесна одлука
на потрошувачот без временски притисок.16 Правата
на потрошувачот на раскинување на договорот имаат
цел на потрошувачот да му дадат можност слободно,
без можност од психолошко влијание од страна на
трговецот, повторно да размисли за својата одлука
за склучување на договорот и на тој начин да му
овозможат дополнително оптимално да ги согледа
сите информации што се релевантни за договорот
(таканаречен cooling-off period).17 Меѓутоа, дел од
13

Спореди: E. Čikara, „Pregled predloga Komisije o Direktivi
Evropskog Parlamenta i Saveta o pravima potrošača“, Forum
za građansko pravo za jugoistočnu Evropu – Izbor radova i
analiza, GTZ, Beograd 2010, 717; N. Misita, Osnovi prava
Evropske unije, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
2007, 525.

14

Ch. v. Bar et al., Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law – Draft Common Frame of Reference
(DCFR), Munich 2009.

15

KOM (2011) 635 endg.

16

O. Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfreiheiten des
EG-Vertrags, Mohr Siebeck, Tübingen 2003, 322.

17

A. von Vogel, 153.

24
науката се сомнева во оправданоста на постоењето
на правата на потрошувачот на раскинување на
договорот. Додека на овој начин на потрошувачите
им се дава можност да размислат и евентуално да се
премислат, за трговците и за трети лица тоа е фактор
на пречка и на несигурност, затоа што сё до истекот
на рокот за раскинување на договорот не е јасно дали
тој ќе остане или ќе стане полноважен.18 Освен тоа,
според општите прописи на облигационото право,
правата на раскинување на договорот ја ограничува
обврзноста на изјавата на волјата за склучувањето на договорот19, т.е. начелото pacta sunt servanda
кај склучените договори, па така придонесуваат
кон несигурност на договорот. Особено жестоко се
критикува околноста што правото на раскинување
на договорот во потрошувачкото право на ЕУ не е
условено со наведување на причина за раскинување.20
Па така, потрошувачот може да го раскине договорот
поради тоа што подоцна ќе добие некоја поповолна
понуда. Толе (Thole) од тоа извлекува заклучок дека
во областа на потрошувачкото право на ЕУ не важи
начелото pacta sunt servanda.21
Со ваквиот став се превидува дека правата на
потрошувачот на раскинување на договорот редовно се среќаваат во потрошувачките директиви,
што со своите заштитни прописи се обидуваат да
ја поправат подредената положба на потрошувачот,
што настанува во одредени ситуации и тоа како
пред, така и за време на склучувањето на договорот. Примери за отстранување на неповолната
положба што е предизвикана поради посебна ситуација претставуваат правото за раскинување на
договорот од Директивата за договорите склучени
надвор од деловните простории, од Директивата за
договорите склучени на далечина и од Директивата
за огласување на финансиски услуги на далечина.22
18

H. Wicke, „Anmerkungen zu einem allgemeinen Teil des
europäischen Verbrauchervertragsrechts“, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2005, 107.

19

H. Koziol, R. Welser, Bürgerliches Recht I, Wien 2006, 126.

20

A. von Vogel, 155.

21

A. Thole, Das europäische verbraucherschützende Widerrufsrecht in §§ 355, 357 BGB - Hintergrund, Rechtswirkungen und
Rechtsnatur in vergleichender Betrachtung des französischen
und österreichischen Rechts, Nomos, Baden-Baden 2004, 156.

22

Исклучок од ова начело претставува правото на
потрошувачот на раскинување на договорот од Директивата
за користење на недвижни ствари на определено време,
затоа што не ја компензира неповолната положба што
е предизвикана поради определена ситуација, туку
положба што е типична за одреден вид договор. Меѓутоа,
од историскиот развој на Директивата за користење на
недвижни ствари на определено време, видливо е дека
ситуацијата, во која договорите за користење на недвижнини
на определено време вообичаено се склучуваат, значајно
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Можноста на потрошувачот да размисли повторно
за склучениот договор во Директивата за договорите
склучени надвор од деловните простории може да
се објасни со оправданоста на „склучувањето на
договорот на препад“, во рамките на Директивата
Timesharing, поради итрите методи на рекламирање
на понудувачот, што често водат кон пребрзо склучување на договорот, а кај Директивата за договорите склучени на далечина поради непознавање на
производот или на услугата во време на купувањето
или непостоењето на истовремено исполнување на
обврската од страна на понудувачот.23 Согласно со
тоа, примарната цел на правото на потрошувачот
за раскинување на договорот не е да му обезбеди
можност на потрошувачот да ја склучи навистина
најповолната правна работа, туку да се надомести
информацискиот дефицит на потрошувачот и со
тоа да му се овозможи да донесе самостојна одлука
за склучување на договорот.24 Околноста што на
тој начин, покрај заштитата на потрошувачот од
пребрзо склучување на договорот и дополнителната
можност да размисли за добиените информации, му
се дава и можност да најде некоја поповолна понуда,
од перспектива на законодавецот на ЕУ не е непожелна.25 Крајната граница за можна злоупотреба на
правото на раскинување на договорот се начелата
на совесност и чесност и справедливост.26

3. ТЕРМИНОЛОГИЈА
Последица на фрагментарното уредување на
потрошувачкото право во ЕУ е неуедначеното и
несистематското користење поими во различни директиви, па дури и во рамките на една иста директива.
На пример, потрошувачот, согласно член 5 став 1 од
првата реченица од Директивата за договорите склучени надвор од деловните простории, има право да
се одрече од преземената обврска (герм.: zurücktreten,
англ.: right to renounce the effects of his undertaking,
франц.: le droit de renoncer aux effets de son engagement).
Согласно со член 4 од истата директива, наспроти
придонела кон развојот на заштита на потрошувачите во
оваа област.
23

M. Wallner, Die Angleichung der Gewährleistungsbestimmungen
im europäischen Verbraucherschutzrecht, Wien 2002, 38.

24

J. Büßer, 132.

25

S. Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information- aufgezeigt am Teilzeitwohnrechtsgesetz, Dunker & Humblot,
Berlin 1998, 509.

26

M. Loos, “The case for a uniform and efficient right to withdrawal from consumer contracts in European Contract Law”,
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2007, 14.

25
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тоа, потрошувачот за своето право на отповикување, односно откажување, во зависност од тоа дали
преведуваме од германскиот (герм.: Widerrufsrecht)
или од англискиот и францускиот јазик (англ.: right
of cancellation, франц.: droit de résilier), мора да биде
писмено известен. Член 7 содржи два различни поима, предвидувајќи дека со користењето на правото
на одрекување (герм.: Rücktrittsrecht), последиците
од ова отповикување (герм.: Widerruf) настануваат
согласно меродавното национално право на земјатачленка (англиската и француската верзија за двата
поими гласи renunciation, односно renonciation). Ако
на тоа се додаде и член 5 од Директивата Timesharing,
што во германската верзија го повторува терминот
„одрекување“ (герм.: zurücktreten), a англиската и
француската верзија зборуваат за правото to withdraw,
односно de se rétracter, бројот на различните поими
станува уште понепрегледен.
На крајот, се поставува прашањето за тоа дали
законодавецот на ЕУ со наведените поими сакал
на потрошувачот да му стави на располагање еднакво правно средство. Имено, поимите Widerruf и
Rücktritt, како и renonciation и résiliation во германскиот, односно францускиот правен систем имаат
самостојно значење, независно од директивите.27
Еднаква е состојбата со поимите отповикување,
односно откажување од договорот во домашното
право. Во спротивно, земајќи го предвид бројот на
различните поими, ќе треба да се дојде до заклучок
дека законодавецот ЕУ се погрижил за тоа, правото на
раскинување на договорот во потрошувачкото право
да ги уреди терминолошки колку што е можно поваријабилно.28 Последниот наведен заклучок е дотолку
повеќе точен, затоа што наведените поими согласно со
владејачкиот став во науката имаат потполно еднакво значење во потрошувачкото право29, што е јасно
видливо во примерот на член 7 од Директивата за
договорите склучени надвор од деловните простории.
Од таа причина тешко е да се превиди потребата
од терминолошко уедначување на потрошувачкото
право на раскинување договор. Шулте-Нелке/ТвигФлеснер/Еберс (Schulte-Nölke/Twigg-Flesner/Ebers) во
својата споредбена правна анализа на потрошувачкиот компендиум предлагаат да се користи само поимот
„отповикување“.30 Ставот е уважен и во Директивата
27

B. Pasa, “EC Consumer Protection Policies and National
Reactions – Old. Terms for New Concepts?“, во: G. Ajani, M.
Ebers (ed.), Uniform Terminology for European Contract Law,
Nomos, Baden-Baden 2005, 75.

28

Z. Meškić, Europäisches Verbraucherrecht-Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und europäische Perspektiven, Manz, Wien 2008, 87.

29

J. Büßer, 122; A. von Vogel, 154; B. Pasa, 73.

30

H. Schulte-Nölke, Ch. Twigg-Flesner, M. Ebers, 778.

за правата на потрошувачите, што исклучиво зборува
за правото на отповикување и со тоа ги дерогира досегашните терминолошки разлики во директивите за
договорите склучени надвор од деловните простории
или на далечина, но не и во Директивата за користење
на недвижни ствари на определено време, затоа што
оваа област не е опфатена со новата директива. Исто
така, во НЗРР (петто поглавје) и во предлогот на
Уредбата за единствено европско право за продажба
на стоки (четврто поглавје) исклучиво се користи
терминот отповикување. Во домашното право, т.е.
во Законот за заштита на потрошувачите (ЗЗП)31, се
користи поимот „раскинување“ договор, поради што
овој термин се користи и во насловот на овој труд,
додека, пак, во предлогот на Законот за облигационите односи (ПЗОО)32 од 2010 година се користи
терминот „отповикување“. Прашањето кој термин
е адекватен за нашето право е можно да се одговори
само со испитување на основните карактеристики
на правото на раскинување, т.е. поточно на рокот за
отповикување на договорот, на начинот на користење
на ова право и на последиците на отповикувањето.

4. РОК ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Во прописите на ЕУ, рокот за раскинување на
договорот можно е да се анализира од три различни
аспекти: пресметување на времето, почеток на рокот
и траење на рокот.
4.1. Пресметување на рокот
Во потрошувачките директиви пресметувањето на времето или не е воопшто регулирано или е
31

Закон за заштита на потрошувачите – ЗЗП, Sl. glasnik Bosne
i Hercegovine, br. 25/06; Спореди: S. Petrić, „Kritički osvrt na
Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini“, Zbornik radova:
Drugo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i
trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse – Neum 2004. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar 2004, 185 и
натаму; B. Morait, „Osnovni vidovi pravne zaštite potrošača u
Bosni i Hercegovini“, Pravna riječ, Banja Luka 2006, III, 8, 87 и
натаму; M. Povlakić, „Die Schuldrechtsreform in Bosnien und
Herzegowina und der Konsumentenschutz, unter besonderer
Berücksichtigung der Umsetzung der Klauselrichtlinie“, во R.
Welser (Hrsg.), Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa,
Wien 2010, 162.

32

Предлогот не ја добил потребната поддршка во законодавната
постапка и одбиен е на 8.1.2010 година; Важечкиот ЗОО во
двата ентитета не содржи одредби, што се применливи само
на потрошувачките договори. Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85,
46/85, 45/89, 57/89, Sl. list Republike Bosne i Hercegovine, br.
2/92, 13/93, 13/94, Sl. glasnik Federacije Bosne i Herzegovine, br.
29/03 i Sl. glasnik Republike Srpske, br. 17/93, 57/98, 39/03, 74/04.
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регулирано на неединствен начин, на пример, во
Директивата за договорите склучени надвор од
деловните простории. Така, на пример, во член 5
точка 1 од Директивата за користење на недвижни
ствари на определено време е пропишано дека рокот
се продолжува за наредниот ден ако последниот ден
од рокот е недела или празник. Се претпоставува
дека во директивата се поаѓа од пресметување на
рокот врз основа на календарски денови, инаку оваа
одредба би била бесмислена. Наспроти тоа, во член
6 став 1 од Директивата за договорите склучени на
далечина е утврден рок од седум дена, што се пресметува во работни денови. На крајот, во член 6 од
Директивата за огласување на финансиски услуги на
далечина, потрошувачот може да го отповика договорот во рок од 14 календарски денови. Последната
наведена одредба може да се смета за показател на
идниот развој, со оглед на околноста што на оваа
директива, како најмлада од релевантните директиви
со сеопфатна регулација на потрошувачките права
на раскинување, се припишува статус на позитивен
пример.33 Овој заклучок го потврдува и често заборавената Уредба за утврдување на прописите за рокови,
датуми и термини од 3.7.1971 година34, што во член 3
став 3 предвидува дека роковите опфаќаат и недели
и празници, освен ако тие се изречно исклучени
или, пак, рокот се пресметува врз основа на работни
денови. Од таа причина, пресметувањето рокови во
календарски денови важи за сите директиви, освен
ако не е уредено поинаку. Ова се потврдува во точка
41 од образложението на Директивата за правата
на потрошувачите, што налага дека сите рокови од
Директивата треба да се пресметуваат врз основа
на календарски денови.
4.2. Почеток на рокот
Почетокот на рокот е следниот елемент од рокот
за раскинување на договорот што не е уреден на кохерентен начин. Додека Директивата за договорите
склучени надвор од деловните простории, согласно
член 5 став 1, во овој поглед како релевантен го
избира моментот на приемот на информацијата
за постоење на правото на потрошувачот да го
раскине договорот, Директивата за користење на
недвижни ствари на определено време и Директивата
за договорите склучени на далечина претполагаат
дека информацијата за правото на раскинување на
договорот е примена, но за почнувањето на рокот
33
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се бара исполнување на уште неколку критериуми.
Согласно член 5 став 1 од Директивата за користење
на недвижни ствари на определено време, како и во
поглед на услугите согласно член 6 од Директивата
за договорите склучени на далечина, релевантен
момент е склучениот договор, додека, пак, во однос
на испораката на стоки согласно истата одредба
од Директивата за договори склучени на далечина релевантен е приемот на стоката од страна на
потрошувачот. Директивата за огласување на финансиски услуги на далечина ги комбинира двата
пристапа, така што во член 6 став 1 се предвидува
склучувањето на договорот како релевантен момент, но во случај на неисполнување на обврската
за информирање на потрошувачот почетокот на
рокот се одложува сё до давањето на предвидените
информации.
Може да се заклучи дека потрошувачките директиви како услов за почнување на рокот за раскинување на договорот предвидуваат уредна поука на
потрошувачот за неговите права. Останатите услови,
исто така, се врзани за давањето на понатамошни
важни информации на потрошувачот. Определувањето на денот на склучувањето на договорот како
релевантен момент, освен предностите што ги има
како јасен и лесно докажлив критериум, ја следи
целта на давањето на правото на потрошувачот да
го раскине договорот дури откако ќе ги добие сите
информации што се релевантни за договорот. Освен
тоа, се чини дека за потрошувачот има смисла подетално да се занимава со дадените информации само
кога понудувачот не може еднострано да ги менува.35
Иако тоа е случај со обврзувачка понуда дадена од
страна на трговецот, пропишувањето на правнообврзувачка понуда на трговецот како релевантен
момент би довело до проблем при транспонирањето
на Директивата и до неединствени решенија во ЕУ,
па затоа во правните системи на земјите-членки
постојат значајни разлики во однос на регулирањето
на моментот кога понудата станала обврзувачка.
Уште една критика на определување на денот на
склучување на договорот како релевантен момент
за почетокот на рокот за раскинување на договорот
постои во случаите кога потрошувачот сака својата
правно-обврзувачка понуда дадена на трговецот да ја
отповика пред склучувањето на договорот. Би било
нелогично кога потрошувачот, во таков случај, би
морал да чека да му се прифати понудата, иако веќе
се одлучил да ја отповика, односно да го користи
правото на раскинување на договорот. Ова е случај
кога потрошувачот има причина да мисли дека неговата понуда нема да биде прифатена, на пример,
35
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ако понудата за добивање кредит ја дал потрошувач
кој не ги исполнува потребните услови или кога вообичаено долго се чека одговор на некоја понуда, на
пример, кај договорите за користење на недвижни
ствари на определено време.36 При испорака на стоки
се поаѓа од претпоставка дека на потрошувачот му
се дадени сите релевантни информации, тој има
можност да ја прегледа стоката и да испита дали
постојат материјални недостатоци.37
Директивата за правата на потрошувачите од
член 9 став 2 предвидува дека рокот за отповикување на договорот почнува да тече од денот кога
потрошувачот ќе ја прими стоката кај договорот
за продажба на стоки, односно од моментот на склучување на договорот кога станува збор за услуги
на испорака на електрична енергија, природен гас и
вода. Согласно со член 10 од Директивата за правата
на потрошувачите, почетокот на рокот може да се
одложи до една година, ако потрошувачот не добил
известување за своето право на отповикување на
договорот. Нејасно е зошто одложувањето на почетокот на рокот се однесува само на информацијата
на трговецот дека постои право на отповикување.
Информацискиот дефицит на потрошувачот нема
да биде отстранет ако тој е подучен за правото на
отповикување, но не ги добил останатите информации предвидени со директивите, бидејќи за ова
не постои никаква санкција.38 Наведените одредби
од Директивите за правата на потрошувачите се
однесуваат само на договорите склучени надвор од
деловните простории или на далечина. Ваква одредба
е предвидена и во член II-5:103 став 2 од НЗРР и во
член 42 од Предлогот на Уредбата за заедничкото
европско право за продажба на стоки.
4.3. Должина на рокот
Должината на рокот за раскинување на договорот, исто така, варира од директива до директива, за
што не може да се најде оправдување во разликите
помеѓу уредената материја. 39 Така, согласно член
5 став 1 од Директивата за договорите склучени
надвор од деловните простории и член 6 став 1 од
Директивата за договорите склучени на далечина,
рокот изнесува 7 дена, а согласно член 5 став 1 од

Директивата за користење на недвижни ствари на
определено време рокот е 10 дена, додека, пак, согласно член 6 став 1 од Директивата за огласување
на финансиски услуги на далечина рокот изнесува
14 дена. Може да се увиди дека должината на рокот
постојано се зголемува во текот на законодавната
дејност на ЕУ во областа на европското потрошувачко
право. Разликите во должината на рокот често се
користат како нагледни примери за тоа како неусогласеностите во acquis можат да предизвикаат пречки за
прекуграничната трговија и за внатрешниот пазар.40
Тука треба да се има предвид дека начелото на минималната хармонизација, содржано во наведените
директиви, дополнително им дозволува на земјитечленки да пропишуваат подолг рок за раскинување
на договорот, обезбедувајќи на тој начин повисок
степен на заштита на потрошувачите, што води
кон понатамошна неусогласеност. Директивата за
правата на потрошувачите ја изедначува должината
на рокот во однос на договорите склучени надвор
од деловните простории и на далечина, утврдувајќи
рок за раскинување на договорот од 14 дена (член 9
став 1 и 2 од Директивата), што со ова е еднаков и со
оној од Директивата за огласување на финансиски
услуги на далечина. Единствен исклучок останува
Директивата за користење на недвижни ствари на
определено време, со моментално најкусиот рок од
10 дена. Ова не е оправдано, затоа што не може да
се очекува од потрошувачите договорот за користење на недвижни ствари на определено време да го
проверат на самото место на годишниот одмор41 за
да го почитуваат рокот. Овде рокот би требало да
изнесува најмалку 28 дена со цел на потрошувачот
навистина да му се овозможи дополнителна проверка
на договорот.
Директивата за правата на потрошувачите во
член 10 воведува нов рок од една година за раскинување на договорите склучени надвор од деловните
простории или на далечина, во рамките на кој се
одложува почетокот на рокот за раскинување договор
во траење од 14 дена во случај кога трговецот не ја
исполнил својата обврска да го извести потрошувачот за неговото право да го раскине рокот. Ако
трговецот дополнително го извести потрошувачот
за ова право и тоа го стори во рамките на рок од
една година, рокот од 14 дена почнува да тече од
денот кога потрошувачот го примил известувањето
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(член 10 став 2 од Директивата за правата на потрошувачите). По истекот на овој рок од една година,
правото за раскинување на договорот застарува.
Со оваа одредба, законодавецот ЕУ настојува да
ги коригира одлуките на Судот на ЕУ во случајот
Хајнингер42 и во подоцнежната одлука Хамилтон43,
според кои во случај на недавање информации за
раскинување на договорот, почетокот на рокот за
неговото раскинување може неограничено да се
одложува сё додека трговецот не му ја даде таа информација на потрошувачот. Во случајот Хајнингер,
германскиот законодавец изречно предвидел рок од
една година за раскинување на договорот. Меѓутоа,
Судот на ЕУ сметал дека член 4 став 3, во врска со
член 5 став 1 од Директивата за договорите склучени
надвор од деловните простории, што налагаат дека
рокот за раскинување почнува да тече од моментот
на добивање на ова известување, како и дека земјитечленки ќе предвидат соодветни санкции за случаи
кога трговецот нема да ја исполни оваа обврска, не
им дозволуваат на земјите-членки со национални
прописи да го ограничат одложувањето на почетокот
на рокот за раскинување на договорот во случај
кога трговецот нема да ја исполни својата обврска
за информирање на потрошувачот.
Тука треба да се земе предвид дека одложување
на рокот претставува најсилна санкција во случај
кога потрошувачот не добил информација за неговото право за раскинување на договорот.44 Јасно
е дека потрошувачот не може да го користи своето
право на раскинување на договорот ако никогаш не
дознал за него.45 Во случај кога санкцијата не постои,
трговецот може да падне во искушение намерно да
го избегне информирањето со надеж дека колку што
е можно помалку потрошувачи ќе ги дознаат своите
права46. Одлуката за единствен рок во траење од една
година се чини дека е оправдана, затоа што ги зема
предвид особеностите, како на моментните, така и
на трајните облигации.47 По истекот на овој рок, на
потрошувачот му остануваат компензациски правни
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46

A. von Vogel, 149.

47

S. Kalls, B. Lurger, „Zu einer Systematik der Rücktrittsrechte
insbesondere im Verbraucherrecht“, Juristische Blätter (JBl)1998,
219.

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

средства што го ставаат во положба во која би бил
доколку уредно го добил известувањето.48
5. КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО
НА РАСКИНУВАЊЕ
Доколку потрошувачот согледа дека добиените
информации не одговараат на неговите желби и поради тоа сака да го раскине договорот, се поставува
прашањето на кој начин ќе го стори тоа. Согласно
член 5 став 1 од Директивата за договорите склучени
надвор од деловните простории, потрошувачот мора
да дејствува согласно со постапката и под услови
што ги утврдува националното право. Адресатот на
изјавата за раскинување на договорот, согласно член
4 став 1 од истата директива, е лицето што трговецот
го определил во поуката до потрошувачот за правото
за раскинување на договорот. Во одлуката Травел
Вак49 Судот на ЕУ разјаснил дека овие одредби не
забрануваат на земјата-членка да го уреди користењето на правото за раскинување договор без да бара
почитување на одредена форма. Наспроти тоа, член
5 став 2 од Директивата за користење на недвижни
ствари на определено време предвидува дека изјавата
за раскинување договор мора да се даде на начин
што ќе биде докажлива согласно со националните
прописи. Адресатот на изјавата мора да биде лице кое
како такво е определено во договорот. Понатаму, се
смета дека рокот е почитуван кога е дадена изјавата,
меѓутоа само во случај кога тоа е направено по писмен
пат. Директивата за договорите на далечина, во член
6 став 1, само пропишува дека изјавата се дава без
наведување податоци за причините за раскинувањето
и на тој начин регулирањето на формалните барања
им ги препушта на земјите-членки.50 Во Директивата
за огласување на финансиски услуги на далечина,
во состав со нејзиното својство, на пример, за идни
директиви, овие барања се резимирани на соодветен
начин. На пример, член 6 став 1 и 6 од оваа директива
предвидуваат дека изјавата за раскинување на договорот се дава без наведување на какви било причини,
при што е доволно давањето изјава со почитување
на рокот, ако изјавата се дава во пишувана форма
или на носач на податоци. Адресатот на изјавата,
како и сите други модалитети на користење на ова
право на раскинување на договорот согласно член
3 став 1 број 3, точка б и д од Директивата, треба да
се наведат во поуката на потрошувачот за неговото
право да го раскине договорот.
48
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Директивата за правата на потрошувачите тука
оди во нова, сопствена насока, што отстапува од
досеганаведените. Имено, Директивата за правата
на потрошувачите во однос на договорите склучени
надвор од деловните простории или на далечина
како основна форма на раскинување предвидуваат
формулар за раскинување на договорот што е даден
во анексот кон Директивата. На овој начин сака да се
создаде единствена форма што на трговецот ќе му го
олесни подучувањето на потрошувачот за правото
на раскинување на договорот и би било доволно тој
да се запознае со дадениот формулар, додека потрошувачот со предавањето на пополнетиот формулар
сигурно би ја задоволил формата на раскинување на
договорот. Проблематично е тоа што Директивата
веднаш, во наредниот пасус, член 11 став 1, дозволува
потрошувачот да може да го раскине договорот со
изјава за раскинување во која било друга форма,
од која ќе произлезе одлуката за раскинување на
договорот. На овој начин, процесот на унифицирање
е вратен на почеток, затоа што според наведената
одредба доволна е и усна изјава за волјата за раскинување договор. Законодавецот на ЕУ ја дополнува
формата на раскинување со воведување можност
трговецот да му остави на потрошувачот можност
на избор меѓу формулар даден во анексот на Директивата или кој било друг формулар од неговата
интернет-страница, со која на потрошувачот му се
овозможува раскинување на договорот, со обврска
дека трговецот треба на потрошувачот приемот на
изјавата на волјата за раскинување на договорот да
му ја потврди на траен носач на податоци. Во член 11
став 2 од Директивата за правата на потрошувачите
е повторен прописот од Директивата за огласување
на финансиски услуги на далечина, согласно кој е
почитуван рокот доколку потрошувачот ја испрати
изјавата на неговата волја пред истекот на рокот.
Директивата за правата на потрошувачите се
обидува да ја поврзе обврската на трговецот да го
поучи потрошувачот за неговото право на раскинување и за формата на раскинувањето дотолку што
трговецот согласно член 6 став 1 точка h е должен
да го извести потрошувачот за сите модалитети
на раскинување, вклучувајќи го и формуларот за
раскинување на договорот. Меѓутоа, Директивата
не е доследна во своето настојување, затоа што не ја
предвидува околноста дека потрошувачот мора да
ја исполни само онаа форма за која е подучен. Ова
особено би било од значење во случаите кога примачот на изјавата за раскинување на договорот не е
идентичен со договорниот партнер на потрошувачот,
што не е доволно објаснето во договорот.51 Забуната
51
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околу адресатот на изјавата би имала за последица
дека потрошувачот можеби ќе го пропушти рокот
и поради тоа веќе не може да го раскине договорот.
Условите за формата на изјавата за раскинување
на договорот и рокот за раскинување на договорот
ја следат истата цел, а тоа е дека потрошувачот треба
да стане свесен за сите последици на својата одлука
и со тоа да се заштити од евентуална прерана одлука
за склучување на договорот.52 Со оглед на околноста
што во областа на правото за раскинување на договорот оваа функција може да се оствари веќе со рокот
за раскинување на договорот, условите за формата
на изјавата за раскинување договор служат на една
дополнителна цел: потрошувачот како подносител
на барањето мора согласно со општите начела на
договорното право да ги докаже сите факти на кои
се заснова неговото барање, што го опфаќа и почитувањето на рокот за раскинување на договорот.53
Ова го потврдува и член 11 став 4 од Директивата за
правата на потрошувачите, според која товарот на
докажувањето во поглед на користењето на правото
на раскинување на договорот го има потрошувачот.
Изречно пропишаната форма или употребата на
формуларот можат да го поштедат потрошувачот
од непријатни доказни постапки, без претерано
зголемување на неговиот напор при користењето
на правото на раскинување на договорот.
6. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД
КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО НА
РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Примарното дејство на користењето на правото
на раскинување на договорот од страна на потрошувачот е ретроактивно поништување на дејството на
договорот ex tunc. На тој начин, синалагматичниот
однос на страните се одмотува наназад, со намера
во колку што е можно поголема мера да се создаде
состојбата што би постоела доколку не се склучел
договорот.54 Меѓутоа, мора да се земе предвид дека
потрошувачот е запознаен со последиците на користењето на своето право на раскинување пред да го
употреби, што значи дека конкретното уредување
на последиците значајно влијае на одлуката на потрошувачот за неговото употребување. Секое финансиско оптоварување како последица на раскинување
52
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договор ја ограничува слободата на потрошувачот да
се одлучи за или против обврзаноста на договорот
за време на дадениот рок.55 Економските последици
поврзани со раскинувањето на договорот не смеат
да го одвратат потрошувачот на таков начин што за
него раскинувањето на договорот станува практично
безвредно56 и одржувањето на договорот на сила
ќе му личи на „помало зло“.57 Ова дополнително би
било во спротивност со примарното правно начело
на ефикасност на правните средства во европското
облигационо право.58 Од друга страна, јасно е дека
оправданата рамнотежа меѓу страните не може да
се уреди на таков начин што сите трошоци ќе ги
поднесе трговецот. Од таа причина, нужни се прописи што на почувствителен начин ја обезбедуваат
ефикасноста на правото на потрошувачот на раскинување на договорот.59
Судот на ЕУ на повеќе наврати морал да ги одмери
интересите во однос на ова прашање, а првата основна
одлука ја донел во случајот Травел Вак, толкувајќи
ги одредбите од член 5 став 3 и член 7 од Директивата за договорите склучени надвор од деловните
простории. Имено, член 5 став 2 од Директивата за
договорите склучени надвор од деловните простории
пропишува дека потрошувачот се ослободува од сите
обврски што настанале со договорот, додека член 7
предвидува дека последиците од раскинувањето на
договорот ги одредува национално право. Во случајот
Травел Вак, Судот на ЕУ им поставил јасни граници
на националните законодавци во однос на транспозицијата на овие одредби, така што договорната
обврска на потрошувачот да ја надомести штетата
што настанала поради користењето на правото на
раскинување на договорот ја прогласил за противправна, затоа што таа би била еднаква со казната
на потрошувачот што го користи своето право за
раскинување на договорот. Уште поголемо значење
има понатамошното образложение на одлуката дека
таквата казна би била спротивна на целта на заштитата согласно Директивата за договорите склучени
надвор од деловните простории, а тоа е „да спречи
потрошувачот да ги преземе финансиските обврски
за кои не е подготвен“.
Со оглед на тоа што оваа заштитна цел сочинува еден аспект на оправданоста на постоење на
секоја овде анализирана потрошувачка директива
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и дека била втемелена уште во првата потрошувачко-политичка програма во рамките на правото на
потрошувачот на заштита на неговите економски
интереси60, Судот на ЕУ само го повторил начелото
што во следните анализи треба постојано да се зема
предвид.61 Со прецизирањето на ова начело во вид
на забарана на обврската на потрошувачот да ја
надомести штетата како последица од користење
на правото на раскинување, Судот на ЕУ ја одредил
крајната граница за одмерување на економските
интереси помеѓу потрошувачот и трговецот во
случај на ретроактивно поништување на дејството на договорот во случај на негово раскинување.
Следува анализа на овие интереси во однос на двата
најважни проблеми што ги има потрошувачот при
определувањето на последиците на раскинување на
договорот: обврската на потрошувачот да ја врати
стоката и да го плати надоместокот за користењето
на стоката.
6.1. Обврска на потрошувачот
да ја врати стоката
Уште на почетокот на анализата може да се отстрани секој сомнеж дека потрошувачот по раскинувањето
на договорот е должен да ја врати преземената стока.
Од една страна, ова е регулирано во сите релевантни
директиви, поточно во член 7 од Директивата за договорите склучени надвор од деловните простории,
во член 6 став 1, втора реченица од Директивата за
договорите склучени на далечина и во член 7 став 5
од Директивата за огласување на финансиски услуги
на далечина и, од друга страна, враќањето на стоката
е непосредна последица на ретроактивното поништување на дејството на договорот.62 Не е разјаснето
прашањето дали потрошувачот има обврска стоката
да му ја испрати на трговецот и, доколку тоа е случај,
кој тогаш ќе ги поднесе трошоците за пратката. Во
60
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полза на обврската за испраќањето на стоката зборуваат одредбите за трошоците за испраќањето на
стоката во член 6 став 1 од Директивата за договорите
склучени на далечина, како и одредбите од член 7
став 5 од Директивата за огласување на финансиски
услуги на далечина, согласно кои потрошувачот на
понудувачот мора да му ги врати парите и стоката
што ја добил од него. Единствената алтернатива е
потрошувачот да ја подготви стоката, а трговецот
да дојде да ја преземе. Таквата одредба би била неправедна, затоа што трговецот не може да одлучи
за испраќањето на стоката или за преземањето на
ризикот или на трошоците за повторното преземање
на стоката или за нејзиното испраќање, а притоа
првобитното давање на стоката во сопственост на
потрошувачот му служи исклучиво на потрошувачот.63 Од таа причина, аргументите јасно зборуваат во
полза на тоа потрошувачот да ги поднесе трошоците,
што е пропишано и со член 6 став 1 од Директивата
за огласување на финансиски услуги на далечина и
со член 14 став 1 од Директивата за правата на потрошувачите. Согласно член 14 став 1 од Директивата
за правата на потрошувачите, потрошувачот нема
обврска да ја испраќа стоката назад и да ги поднесе трошоците, ако договорот е склучен надвор од
деловните простории, при што стоката што му е
донесена на потрошувачот на вратата од неговиот
стан и има такви својства што таа вообичаено не се
испраќа по пошта.
Судот на ЕУ во поновата одлука Хајнрих Хајне64
од 15.4.2010 година се занимавал со еден специфичен
аспект на поднесување трошоци за испраќање на
стоката. Имено, потфатот Хајнрих Хајне во своите
општи услови за работење предвидел дека потрошувачот во однос на договорите склучени на далечина за
испраќање на нарачана стока мора да плати паушален
износ од 4,95 евра, што нема да му бидат вратени во
случај на користењето на правото на раскинување
на договорот. Судот одлучил дека Директивата за
договорите склучени на далечина дозволува само во
случај на раскинување договор на потрошувачот да му
се стават на товар трошоците кога му ја враќа стоката
на трговецот, но не и трошоците кога стоката му се
испраќа на потрошувачот. Наметнувањето на трошоците на потрошувачот за првото испраќање на стоката
како неповратно плаќање е соодветно за да го одврати
потрошувачот од користењето на неговото право
на раскинување на договорот и затоа е забрането.65
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6.2. Обврска на потрошувачот да плати
надоместок за користењето на стоката
Се поставува прашањето дали потрошувачот,
освен што ги поднесува трошоците за враќањето
на стоката, треба да плаќа и отштета за периодот во
кој стоката му стоела на располагање за користење.
Потрошувачките директиви редовно посочуваат на
околноста дека соодветните одредби од националното право или, како што е случај со Директивата
за договорите склучени на далечина, не содржат
никакви одредби за ова прашање. Од таа причина,
науката настојува врз основа на нејасните одредби
од директивите да ја утврди можната обврска на
потрошувачот да го надомести користењето на
стоката, а се разбира дека постојат многу различни мислења. На пример, согласно член 5 став 3 од
Директивата за користење на недвижни ствари на
определено време потрошувачот може да се обврзе
да ги плаќа трошоците што настанале врз основа
на склучени договори и на нивното раскинување
и трошоците што настанале со правни работи што
морале да бидат преземени пред склучувањето на
договорот. Дел од науката посебно значење придава
на терминот „правни работи“ и поради тоа доаѓа до
заклучок дека користењето на стоката не е опфатено
со оваа одредба, додека друг дел од науката смета
дека отштетата за користење на стоката секако е
опфатена со овој пропис поради формулацијата „врз
основа на склучен договор“.66 Како што може да се
претпостави, единствената изречна регулација на ова
прашање се наоѓа во член 7 став 3 од Директивата
за огласување на финансиски услуги на далечина,
според која трговецот може да побара плаќање за
навистина дадена услуга, ако пред склучувањето
на договорот уредно го известил потрошувачот за
обврската за надоместувањето на трошоците.
Решавачка околност при општото регулирање на
обврската на потрошувачот да го плати користењето
на преземената стока мора да биде примарната цел
на предавањето на стоката, а тоа значи дека потрошувачот треба да има можност за траењето на
рокот за раскинување на договорот да ја испита и
да ја проба стоката, за да утврди дали трајното користење на стварта ќе му донесе корист во однос на
вредноста на обврската што поради тоа ќе треба да
ја исполни.67 Од таа причина, во случај на користење
на стоката што ја надминува оваа цел, треба да се
утврди обврска на потрошувачот да плати соодветен
надоместок. Услов за обврската на потрошувачот да
го надомести прекумерното користење на стоката
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мора да биде уредното информирање од страна на
трговецот за таа околност, затоа што потрошувачот мора да знае дека тој во случај на користење на
правото на раскинување на договорот има само
ограничено право на користење на стоката. Во член
14 став 2 од Директивата за правата на потрошувачите законодавецот на ЕУ, во однос на договорите
склучени надвор од деловните простории или на
далечина, утврдил дека потрошувачот одговара за
губењето на вредноста на стоката, ако тоа настанало
поради нејзиното користење и не се случило со цел
испитување на карактеристиките и на функционирањето на стоката. Овој пропис соодветствува
со поновата одлука на Судот на ЕУ во предметот
Меснер од 3.9.2009 година68. Имено, госпоѓа Меснер
преку интернет купила лаптоп во вредност од 278
евра кај потфатот Кригер. Таа побарала враќање
на овој износ откако го раскинала договорот во
рамките на рокот што е утврден со германскиот
закон. Согласно со општите услови на работењето
на потфатот Кригер, потрошувачот мора да ја надомести загубата на вредноста на стоката до која
дошло поради нејзината редовна употреба, поради
што овој потфат побарал од госпоѓа Меснер да ја
плати просечната цена за изнајмување лаптоп, што
за вкупниот период изнесувала 316,80 евра. Судот
на ЕУ одлучил дека член 6 став 1 од Директивата за
договорите склучени на далечина се спротивставува на одредбите на националното право, според
кои потрошувачот за редовна употреба на стоката
за време на рокот на раскинувањето на договорот,
начелно, мора да плати надомест ако сака да го
користи своето право на раскинување. Меѓутоа,
Директивата не е во спротивност со обврската на
потрошувачот да го надомести намалувањето на
вредноста настанато поради употреба на стоката
спротивно со начелата на граѓанското право, на
пример, начелото на совесност и чесност, како и
на забраната на неосновано збогатување, доколку
со тоа не се загрозува ефикасноста на правото на
раскинување на договорот.69 Германскиот врховен
суд (BGH), на пример, во одлуката „воден кревет“
одлучил дека потрошувачот со цел на испитување
на стоката има право да го наполни водениот кревет
со вода и по раскинувањето на договорот не мора
да ја надомести штетата што настанала за трговецот затоа што водениот кревет веќе не може да го
продаде како нов.70

68

Суд на ЕУ, 3.9.2009, C-489/07, Pia Messner/Firma Stefan
Krüger (Messner), 2009, I-7315.

69

Ибид, точка 29.

70

BGH, 3.11.2010, „Wasserbett“, VIII ZR 337/09 = NJW 2011, 56.
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Понатаму, случаи што можат да се замислат се
и кога стоката за времетраењето на рокот за раскинување се уништила или се случила некоја друга
причина поради која не е можно да се врати назад,
па затоа се поставува прашањето за соодветно надоместување на штетата. Судот на ЕУ, вистина, во
случајот Травел Вак се изјаснил против правото на
трговецот за надоместување на штетата, но во дадениот случај станало збор за договорна казна поради
користење на правото за раскинување на договорот.
Во никој случај, одлуката на Судот на ЕУ не може
да се толкува на таков начин што на потрошувачот
му се одзема обврската за какво било внимание при
користењето на стоката и со тоа да се создаде можност
за злоупотреба на право. Се чини дека е оправдано,
во вакви случаи, потрошувачот да одговара не само
за намерата туку и за груба небрежност, доколку е
уредно известен за неговото право на раскинување
на договорот.71
7. ТРАНСПОЗИЦИЈА НА ПРАВОТО НА
ПОТРОШУВАЧОТ НА РАСКИНУВАЊЕ НА
ДОГОВОРОТ ВО ДОМАШНОТО ПРАВО
Недостигот од систематичност во законодавната
дејност во потрошувачкото право на ЕУ пренесен е и
на транспозицијата на земјите-членки. Националните законодавци немаат речиси никаква можност во
својот транспозициски акт да внесат систематичност
кога не може да се предвиди дали идните барања од
директивите ќе можат да се вградат во создадениот
систем.72 Освен тоа, постапката на транспозиција дава
можност за отстапување од барањата на директивата на повеќе рамништа, што широко се користат
во земјите-членки.73 Од вакви отстапувања не е
поштеден ни домашниот законодавец74.
Законодавецот на БиХ во ЗЗП претежно се одлучил за терминот „раскинување на договор“, иако
во повеќе наврати отстапува од овој термин, користејќи го терминот „откажување“.75 Во рамките на
транспозицијата на одредбите од Директивата за
договорите склучени на далечина, веројатно поради
лош превод, домашниот законодавец во два наврата
противречно ги користел термините „раскинување“
71

Истиот став го застапуваат Ch. Kammerer, 120; J. Büßer,
241.

72

J. Büßer, 59.

73

Ch. Kammerer, 246.

74

Подетално во Z. Meškić, во Forum za građansko pravo za
jugoistočnu Evropu-Izbor radova i analiza, GTZ, Beograd
2010, 587 и натаму.

75

Види, на пример, во однос на договорите на далечина член
47 став 1 од ЗЗП.
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и „откажување“. Па така, во член 44 став 1 од ЗЗП,
трговецот се обврзува да го извести потрошувачот
како „за условите на исполнување и на раскинување
на договорот“, така и за „правото и рокот на откажување од договорот“, при што не може да се работи
за синоними, затоа што во тој случај трговецот би
имал обврска двапати да информира за истото право.
Од друга страна, во член 48 од ЗЗП, со кој требаше
да се транспонираат исклучоците од правото на
раскинување на договорот, формулацијата дека
потрошувачот не може да се откаже од договорот,
мутирала во формулација дека потрошувачот „не
може да се откаже од правото на раскинување на
договорот“, што има сосема спротивно значење.
Сега, во важечкиот ЗЗП во член 48 постои одредба,
што на потрошувачот, за среќа, му дозволува без
образложение да го раскине договорот склучен на
далечина, во рок од 15 дена. Спротивно на овие
противречности, законодавецот на БиХ успешно
го унифицирал рокот за раскинување на договорот,
што согласно нашиот ЗЗП секогаш трае 15 дена. Исто
така, рокот речиси униформно почнува од моментот на склучувањето на договорот (член 41 став 1
од ЗЗП во однос на договорите склучени надвор од
деловните простории, член 47 став 3 од ЗЗП во однос
на договорите на далечина, член 60 став 1 од ЗЗП во
однос на договорите за потрошувачки кредити и
член 92 став 1 од ЗЗП во однос на закуп на недвижни
ствари на определено време), освен кај договорите
на далечина кога е во прашање продажба на производи, кога рокот почнува да тече од приемот на
производот (член 47 став 2 од ЗЗП). Врзувањето на
почетокот на рокот за раскинување на договорот за
моментот на склучувањето на договорот е дотолку
проблематично што почетокот на рокот не се одложува во случај кога трговецот не го информирал
потрошувачот за неговото право на раскинување.
Делумен исклучок претставува договорот за закуп
на недвижни ствари на определено време, каде што
согласно член 92 став 3 од ЗЗП почетокот на рокот
се одложува за три месеци, ако договорот не ги
содржи сите набројани информации од член 91 од
ЗЗП, што, пак, не бара информацијата за правото
на раскинување да биде содржана во договорот, но
набројува други, многу корисни, информации за
потрошувачот.
Во однос на договорите склучени надвор од деловни простории (член 41 став 1 од ЗЗП) и договорот
за закуп на недвижни ствари на определено време
(член 92 став 1 од ЗЗП), потрошувачот изјавата за
раскинување на договорот мора да ја состави во
писмена форма, додека, пак, за договорите склучени
на далечина не постои одредба за формата на раскинувањето. Товарот на докажувањето на уредно

испратеното известување е регулиран само за договорите склучени надвор од деловните простории, и
тоа мошне нејасно. Имено, во член 40 став 3 од ЗЗП
е предвидено дека трговецот мора да докаже дека
потрошувачот на време го предал известувањето, каде што може да се претпостави дека станува
збор за грешка и дека наместо „потрошувач“ треба
да стои „на потрошувачот“. Во став 4 од следниот
член е предвидено дека трговецот го има товарот
на докажувањето, но не се кажува во однос на што.
Од системското толкување на законот произлегува
дека трговецот мора да докаже дека известувањето
за раскинувањето на договорот не е испратено на
време. Финансиските последици на раскинувањето
на договорот за потрошувачот се регулирани само во
однос на договорите склучени надвор од деловните
простории, каде што потрошувачот согласно член 41
став 2 не смее да има никакво финансиско оптоварување, освен трошоците за враќање на стоката. Сепак,
оваа одредба во смисла на претходните образложенија
не смее да се толкува така што потрошувачот без
последици смее прекумерно да ја користи стоката,
а потоа да ја врати во рок од 15 дена.
Несистематичноста и недоследноста на ЗЗП во
однос на правото на раскинување на договорот,
законодавецот на БиХ се обидел да ја отстрани во
Нацртот на ЗОО од 2003 година76 и во Предлогот
на ЗОО од 2010 година. Во двете уредувања за облигационите односи, законодавецот го користи
терминот „отповикување“ на договорот, при што
приоритетот во примената се обидува да ја постигне со формулацијата дека одредбите од ЗОО се
користат за сите случаи кога со тој или со кој било
друг закон на потрошувачот му се дава право на
отповикување на договорот (член 172 од Нацртот
на ЗОО и член 146 од Предлогот на ЗОО од 2010
година). Тоа е делумно спротивно со член 1 став 2
од ЗЗП, што ја дозволува примената на ЗОО само
ако некое прашање не е регулирано во ЗЗП, додека
во случај на дилема или на судир се применува оној
закон што им нуди поголема заштита на потрошувачите77. Притоа, одредбите на ЗОО мора да се
очигледно поповолни за потрошувачот, затоа што
рокот за отповикување почнува дури од денот кога
потрошувачот го примил известувањето за своето
76

Нацрт на Законот за облигационите односи на Федерацијата
БиХ/Република Српска од 16.6.2003 година, достапен е на:
ruessmann.jura.uni-sb.de/BiH-Project/Data/Obligaciono_pravo.
pdf; Vidi B. Morait, A. Bikić, Objašnjenja uz Nacrt Zakona o
obligacionim odnosima, u saradnji sa GTZ, Sarajevo 2006.

77

Z. Meškić, A. Brkić, „Zaštita potrošača od nepravednih ugovornih odredbi-usklađivanje obligacionog prava BiH sa Direktivom
93/13/EEZ, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br.
5/2010, 66.
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право на отповикување на договорот, а товарот
на докажувањето дека потрошувачот го примил
известувањето го има трговецот (член 172 став 4 од
Нацртот на ЗОО и член 146 став 5 од Предлогот на
ЗОО). Потрошувачот го отповикува договорот по
писмен пат или со едноставно враќање на производот. Заштитата на потрошувачот оди дотаму што
трговецот ги поднесува трошоците за враќањето
на предметот, додека тие со договор можат да му се
пренесат на потрошувачот, ако вредноста на стоката
е под 80 КМ, освен во случај кога стоката има материјален недостаток (член 174 став 2 од Нацртот на
ЗОО и член 148 став 2 од Предлогот на ЗOO). Видливо е дека законодавецот на БиХ во двете верзии на
уредувањето на облигационите односи предвидел
современи и поволни прописи за раскинување на
договорот за потрошувачот, што во многу нешта
ќе ги отстранат постојните недостатоци на ЗЗК, па
дури и од постојните директиви на ЕУ. Интересно
е дека член 174 став 1 од Нацртот на ЗОО и член
148 став 1 од Предлогот на ЗОО укажуваат на тоа
дека во однос на последиците на отповикувањето
соодветно се применуваат одредбите од тој закон
за раскинување на договорите. Оваа одредба е само
делумно во согласност со практиката на Судот на
ЕУ, воспоставена во одлуката Травел Вак, според која
потрошувачот не смее да има финансиски последици
поради користењето на правото на раскинување на
договорот.

8. ЗАКЛУЧОК
Правото на потрошувачот на раскинување на
договорот е најсилното правно средство на потрошувачот, што му дозволува без какво било образложение
да раскине претходно склучен договор. Несистематичноста при уредувањето на овој институт на ниво
на ЕУ значајно им ја отежнува на законодавците
неговата кохерентна транспозиција во националното
законодавство. Ситуацијата значително не е подобрена со усвојувањето на Директивата за правата
на потрошувачите, затоа што нејзините прописи
се ограничуваат на раскинување на договорите
склучени надвор од деловните простории или на
далечина. Користејќи го терминот „раскинување“
договор во ЗЗП, законодавецот без формулирање на
дефиницијата на ова право или на неговите карактеристики ја пропуштил можноста, транспарентно
и разбирливо за потрошувачот да го разграничи
правото на потрошувачот на раскинување на договорот од раскинувањето договор што е познато
од ЗОО. Очигледно е дека, поради нагласениот облигационо правен карактер на оваа проблематика,
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авторот на ЗЗП уредувањето на проблемот сакал
да го препушти на оние што паралелно работеле
на Нацртот на ЗОО и на подоцнежниот Предлог на
ЗОО, а поради неусвојувањето на овие закони, овие
недостатоци сё уште не се отстранети. Во предлозите
за реформирање на ЗОО, потрошувачкото право на
„отповикување“ е примерно уредено, со исклучок на
последиците на отповикувањето, каде што начелно
се упатува на последиците на раскинување на договорот согласно ЗОО. Притоа, од голема важност
е правилно да се уреди правото на раскинување
на договорот, за потрошувачките прописи и во
практиката на БиХ да го стекнат она значење што
подолго време го имаат во ЕУ.
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Das Widerrufsrecht des Verbrauchers
im europäischen und im
einheimischen Kontext
(Zusammenfassung)
Der Autor führt aus, dass das Widerrufsrecht des
Verbrauchers das wichtigste Rechtsinstrument ist, das
ihn ohne jegliche Begründung von allen vertraglichen
Verpflichtungen befreit. Dadurch wird den Verbrauchern
die Möglichkeit gegeben, innerhalb der Widerrufsfrist
und ohne dass dies vom Unternehmer beeinflusst werden
könnte, den Mangel an Informationen und Erfahrung zu
kompensieren, der im Vergleich zum Unternehmer als
andere Vertragspartei besteht. Während den Verbrauchern
auf diese Weise die Möglichkeit gegeben wird, den Vertragsabschluss zu überdenken und gegebenfalls ihre Meinung
zu ändern, ist das Widerrufsrecht für die Unternehmer und
für dritte Personen ein Stör- und Unsicherheitsfaktor, weil
bis zum Ablauf der Widerrufsfrist unklar ist, ob der Vertrag wirksam bleibt. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers
wurde im Rechtssystem von Bosnien und Herzegowina
durch die Harmonisierung mit dem EU-Recht eingeführt
und findet sich nun sowohl im Verbraucherschutzgesetz
als auch im Gesetzesentwurf und -vorschlag für das neue
Gesetz über Schuldverhältnisse. Im vorliegenden Beitrag
werden die Hauptmerkmale des Widerrufsrechts des Verbrauchers und seine aktuelle Entwicklung im EU-Recht,
vor allem in der Verbraucherrechte-Richtlinie aus dem
Jahre 2011, vorgestellt. Außerdem wird auf Defizite in
der Ausgestaltung dieses Institutes im Rechtsystem von
Bosnien und Herzegowina hingewiesen.
Schlüsselworte: Verbraucherrecht; Widerrufsrecht;
Rücktritt vom Vertrag; Richtlinie über die Rechte der
Verbraucher; Verbraucherschutzgesetz.
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Европските стандарди и националните одредби за
слободата на изразување во Република Македонија
Доц. д-р Јасна Бачовска*

UDC 342.727:006 (4); 342.727 (497.7)
1.01 Изворна научна статија

1. ВОВЕД
Со анализа на меѓународните документи (подолу
цитираните: УДЧП1 член 19; МПГПП2 член 19; ЕКЧП3
член 10; ЕПЧП член 114; АДПОЧ5 член iv; АКЧП6
член 13 и АППЧН7 член 9;) што всушност ги поставуваат основите на ова право, се доаѓа до заклучок
дека слободата на изразување е основно граѓанско
и политичко право. Значи, минималните стандарди произлегуваат од меѓународните обврзувачки
акти на општо меѓународно ниво. Универзалната
декларација за човекови права од 1948 година8 се
смета за основен меѓународно-правен документ за
стандардите на човековите права и е важечки за сите
држави-членки на ООН. Овој акт беше првичната
меѓународно-правна реакција на тоа што му се
случи на светот по двете светски војни. Член 199
*

1
2
3
4
5

6
7
8

9

a

Авторката е доцент на Правниот факултет „Јустинијан
Први“, Скопје, УКИМ
Универзална Декларација за човекови права.
Меѓународен пакт за граѓански и политички права.
Европска конвенција за човекови права.
Европската повелба за човековите права.
Американската декларација за правата и должностите на
човекот.
Американската конвенција за човекови права.
Африканската повела за правата на човекот и народите.
Резолуција на Генералното собрание на ООН, број: 217(III),
10.12.1948 година http://www.un.org/en/documents/udhr/.
Во 1987 година е основана организацијата „Член 19“, а
регистрирана е во Велика Британија, со цел да соработува со меѓународни владини организации, како што се
Организацијата на Обединетите нации и ОБСЕ, како и со
меѓународни невладини организации.
Мисијата на организацијата е реализација на трите столба
на слободата изразување содржани во член 19 на Универзалната декларација и тоа: 1. Слободата на изразување како
право да се зборува, односно да се искажуваат политички,
културни, социјални и економски мислења. Право на
секоја индивидуа да не мора да се согласува со одредени
мислења и изградба на изборна демократија во која ќе се

од Универзалната декларација за човековите права
јасно утврдува дека секој има право на слобода на
мислење и изразување, при што ова право ја вклучува
и слободата за застапување на одредено мислење,
како и слободата за барање, давање и примање информации и идеи преку медиумите. Според член 29
од Универзалната декларација за човекови права,
спроведувањето на правата и слободите е предмет
на националното право.
Меѓународниот пакт за граѓански и политички
права е мултилатерален договор на Генералното собрание на Обединетите нации, усвоен на 16 декември
1966 година, а влегол во сила на 13 март 1976 година.
Тој ги обврзува страните да ги почитуваат граѓанските и политичките права на човекот, вклучувајќи
го правото на живот, слобода на религијата, слобода
на изразување, слобода на здружување, изборните
права и правото на фер судење. Меѓународниот пакт
за граѓански и политички права од 1966 година10
во член 19 ја гарантира слободата на изразување.
Според член 19 од Меѓународниот пакт за човекови и граѓански права, слободата на изразување ги
опфаќа сите фази на идентификација и дисеминација на информации, но и на идеи како обработени
информации без разлика на форматот или медиумот

10

гради доверба на јавноста во администрацијата; 2. Слободата на изразување како слобода на печатот (слобода
на медиумите), односно право на слободни и независни
медиуми, без постоење на страв, мешање, дискриминација
или прогон во овој домен. Изградба на медиумски системи
што ќе обезбедуваат знаење, во кои ќе им се даде простор,
т.е. глас на маргинализираните групи и потенцирање на
постоење корупција. Од своја страна, тоа би создало средина
во која луѓето би се чувствувале безбедно, партиципативно
во однос на владата, што би значело одговорна влада; и
3. Слобода на изразување како право да се знае, а тоа од
своја страна значи пристап до сите медиуми: интернет,
уметност, академски дела, владини информации итн.
Резолуција на Генералното собрание на ООН, број:
2200А(XXI), 16.12.1966 година, во сила стапува на 23.03.1976
година.

37

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

во кој се појавуваат. Ваквата слобода на изразување
подлежи на должности и одговорности што се определени со националното законодавство, но и со
кодексите на професионалната етика. Рестрикциите
на слободата на изразување треба да се обезбедени
со закон, а се неопходни: за почитување на правата
и репутацијата на другите луѓе; за заштита на националната безбедност или јавниот ред и за заштита
на јавното здравје или морал.
Член 19 е неизбежно поврзан и со член 20 од
МППГП, што го дополнува и дополнително го ограничува изразувањето што пропагира војна или
повикува на омраза, дискриминација и насилство.
Ваквата формулација претставува квалификаторна
заштита на слободата на изразување, како и заштита против најтешките форми на злоупотреба на
слободното комуницирање. Имплементацијата на
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права
од страна на државите-членки ја следи Комитетот
за човекови права што претставува тело составено
од независни експерти. Исто така, како акт на ООН
релевантна е Конвенцијата за укинување на сите
форми на расна дискриминација од 1965 година11
– член 4 од Конвенцијата бара од државите-членки
да го утврдат како кривично дело секое ширење
идеи засновани врз супериорност или расна омраза.
Исто така, Конвенцијата забранува поттикнување
на етничка или расна дискриминација, омраза и
насилство.
Освен овие меѓународно-правни акти што се
релевантни на универзално ниво, постојат три регионални системи на заштита на човековите права,
и поспецифично, слободата на изразување, сублимирани во Европската конвенција за заштита
на човековите права и темелните слободи (член
10), Африканската повелба за правата на човекот и
народите (член 9) и Американската конвенција за
човековите права (член 13). Најпрвин, обврска на
државите е формално-правно да ги инкорпорираат
слободите и правата во домашното законодавство
и во случај на нивно кршење да овозможат правни
лекови, но исто така значајна е и позитивната обврска
да се овозможи и непречено користење на предвидените човекови права. Според тоа, слободата на
изразување може да се пронајде во повеќето устави
како дел од основните права и слободи. Ова право
е квалификувано како рамковно право. Се движи
од слобода на мислење и слободно индивидуално
изразување на мислење, па сё до институционална
слобода на медиумите. Во правната теорија, ова
право се третира и како компилација од повеќе

права (како што се правото на слобода на мислата,
совеста и убедувањето, правото на јавно изразување
на мислата, правото на учество во културниот живот,
правото на приватност) поради што има извесни
нејасности во концептот. Слободата на изразување
се третира и како двојно право. Прво, правото да се
испраќаат, да се пренесуваат или да се изразуваат
мислења и идеи од секаков вид (политички, уметнички, комерцијални изразувања) и второ, правото
да се бараат и да се примаат информации во секаква
форма (усно, писмено, преку форми на уметност,
медиуми, вклучувајќи ги и новите технологии). Вака
поставено, ова право е интегрален дел на правото да
се комуницира. Во таа насока, ова право треба да биде
од интерес пред сё за креаторите на политиките, за
оние што ги формулираат политиките за правните,
економските и политичките прашања. Во овој домен
акцентот е ставен и на креирање на медиумските
политики, на пример, се забележува широк обем
на активности во овој правец од страна на Советот
на Европа, кој успеа, во значајна мера, да уреди дел
од базичните принципи во однос на прашања како
што е слободата на изразување и приватноста. Со
тоа, Советот на Европа и Европскиот суд за човекови
права одиграа улога слична на улогата на уставните
судови во некои од националните јуриздикции12.
Во однос на поимното и правното значење на
слободата на изразување за нас значајна е Европската
конвенција за човекови права (член 10). Отпрвин оваа
конвенција е третирана како одраз на идентитетот
на западноевропските либерални демократии и
средство со кое државите можеа да се заштитат од
внатрешна закана од авторитарност со поднесување
жалби до меѓународен судски трибунал (Европскиот
суд за човекови права). „Сепак, од почеток на 21 век,
основните улоги на Конвенцијата се фокусираат на
артикулирање на еден ’апстрактен уставен модел‘ за
целиот континент, вклучувајќи ги особено новопримените посткомунистички држави, како и обезбедување средство за промовирање конвергенција
во темелите на структурата и функцијата на јавните
институции на сите нивоа на владеење во Европа“13.

11

13

Конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација на ООН од 1965 година.

2. СОВЕТ НА ЕВРОПА
Советот на Европа (Стразбур) е меѓународна
организација, основана 1949 година, и моментално
12

Види: Регулирање на медиумите, компаративна студија,
Дејвид Голдберт, Тони Просер и Стефан Берхулст, Арс
Ламина, Скопје, 1998, стр. 155-184.
Европска конвенција за човекови права, Стивен Грир,
Просветно дело, Скопје, 2009, стр. xv.
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опфаќа 47 држави. Целта на оваа организација е
промовирање на демократијата, заштита на човековите права и владеењето на правото во Европа.
Република Македонија е членка на Советот на Европа
од 1995 година.
Оттука, за Република Македонија релевантна е
Европската конвенција за заштита на човековите
права и основните слободи на Советот на Европа од
1950 година,14 каде што член 10 го гарантира правото
на слободно изразување.
Имајќи ја предвид традицијата на европската
политика во негување на демократските вредности,
истовремената заштита на националниот идентитет
и негување на културните разлики и на плурализмот,
слободата на изразување е едно од централните права
во Конвенцијата, што е и основа на Европската политика за јавно информирање. Со оваа конвенција,
имено во нејзиниот член 10, што стана синоним за
слобода на мисла и изразување став, се заштитува
слободата на мислење, но се дефинираат и условите
за нејзино ограничување. Одговорноста за заштитата
на ова право ја имаат земјите што се потписнички
на Конвенцијата.
Член 10 од Европската конвенција за заштита на
човековите права и основните слободи:
Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на
мислење и слободата на примање и преземање
информации или идеи, без мешање на јавната
власт и без оглед на границите. Овој член не ги
спречува државите на претпријатијата за радио,
филм и телевизија да им наметнуваат режим на
дозволи за работа.
Остварувањето на овие слободи, што вклучува
обврски и одговорности, може да биде под определени формалности, услови, ограничувања и санкции
предвидени со закон, што во едно демократско
општество претставуваат мерки неопходни
за државната безбедност, територијалниот
интегритет и јавната безбедност, заштита
на редот и спречувања нереди и злосторства,
заштитата на здравјето и моралот, угледот и
правата на другите за спречување на ширењето
на доверливи информации или за зачувување на
авторитетот и непристрасноста на судството.
При евалвација дали ограничувањето од страна
на државата на слободата на изразување е легитимно
или не, Судот го утврдува тоа и преку критериумите
определени во член 10, став 2, што мораат да бидат

задоволени: предвидено во закон, да има легитимна
цел и да е неопходност за демократско општество.
Предвидено во законот значи дека ограничувањето на слободата може да биде единствено врз основа
на претходно воспоставено и пишано правило, но и
обичајно право што е доволно јасно за индивидуата
да може да претпостави дека ќе следува санкција
за нејзиното дејство. Со ваквата формулација на
„предвидено во закон“ се опфаќаат и континенталните правни системи со кодифицирано право, но и
прецедентното право од англосаксонските системи. Поентата на оваа формулација е да се избегне
евентуално ограничување што не е предвидено во
правниот систем, туку е арбитрарно и без правна
основа. Исто така, смислата на овој прв критериум
е: „Прво, законот мора соодветно да биде пристапен
– граѓанинот мора да има сознание, адекватно на
околностите за законските правила што важат за
еден конкретен случај. Второ, определено правило
не може да се смета за закон доколку тоа не е формулирано со доволна прецизност за да му овозможи
на граѓанинот да го усогласи своето однесување што
мора да може ако е потребно и со соодветен совет, да
ги предвиди до кој степен, кој е разумен во дадените
околности, последиците што можат да настанат како
резултат на одредена постапка. Тие последици не
треба да бидат апсолутно предвидливи, искуството
покажува дека тоа е недостижно“.15
Ограничувањето на слободата на изразување,
доколку е предвидена во закон, може да се однесува на причините наведени во став 2 од член 10,
што се: државната безбедност, територијалниот
интегритет и јавната безбедност, заштита на редот
и спречувањата нереди и злосторства, заштитата на
здравјето и моралот, угледот и правата на другите за
спречување на ширењето на доверливи информации
или за зачувување на авторитетот и непристрасноста
на судството.
Од особена важност е квалификацијата „неопходност во демократското општество“. Преку овој критериум се мери дали рестрикцијата кон слободата на
изразување претставува фер и пропорционална мерка
во едно демократско општество или, пак, владината
реакција е престрога санкција кон конкретното изразување на мислата. Многу битен правен институт
во смисла на овој тест е „маргината на уважување/
дискреција“, што им дозволува на националните
власти вредносно да определат дали рестриктивните
мерки се пропорционални. Меѓутоа, оваа маргина
е лимитирана согласно случаите (дали со ограни15

14

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm

Слаѓана Димишкова, Слободата на изразувањето и демократијата, Вечер Пресс Доо Скопје, Цетис принт, 2008,
Скопје, стр. 18.
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чувањето на изразувањето се спречува насилство,
напад или, пак, ограничувањето на изразувањето
е престрого). Ова ја поврзува слободата на изразување со концептот на отворено и плуралистичко
општество, владеено според демократски принципи.
Имено, Европскиот суд за човекови права високо ја
цени вредноста на слободата на изразување наспроти
личните интереси за заштита на репутацијата на
јавни личности вклучени во политичкиот процес16.
За остварување на слободата на изразување важен
е и член 17, што ја забранува злоупотребата на сите
права од Конвенцијата, предвидувајќи дека ниедна
одредба од Конвенцијата нема да се толкува на начин што имплицира право на една држава, група
или лице, да се вклучи во некоја активност или да
изврши некој акт со цел да се уништи кое било од
правата и слободите определени со Конвенцијата
или нивно лимитирање во поголем опсег од оној
предвиден со Конвенцијата. Во врска со ограничувањето на слободата на изразување, Европскиот суд
за човекови права го користи и член 17 за спречување
на тоталитарните групи да ги злоупотребуваат правата во Конвенцијата. Во таа насока, изјавите што
повикуваат на насилство или на расна омраза можат
да бидат исклучени од уживањето на слободата на
изразување и преку повикување на член 17. Такви
случаи можат да се забележат при промовирање да
се утврди тоталитарен режим17, негирање на холокаустот18, говор на омраза базиран на раса,19 како и
за повици за нетолеранција кон муслимани20.
Преку судската практика на Европскиот суд за
човекови права во Стразбур се доаѓа до појасно де16

17

18

19

20

Господин Лингенс бил уредник кој бил казнет за критики
кон канцеларот на Австрија, нарекувајќи го неговото
однесување „опортунистичко“, „неморално“ и „недостоинствено“. Уредникот бил тужен за нарушување на
репутацијата на канцеларот и требало да плати казна
согласно австриските закони. Судот одлучил дека, иако
ограничувањето на изразувањето на Лингенс било предвидено со закон и имало легитимна цел, Судот утврдил
дека активен политичар треба да прими негативни вредносни ставови за него со повисок праг на толеранција
отколку обичен граѓанин затоа што јавниот интерес на
адекватно информирање е неопходен за остварување на
здрав демократски процес.
Communist party (KPD) v Federal Republic of Germany,
Decision of European Commission of Human Rights. 20 July
1957.
Honsik v Austria, European Commission оf Human Rights
Application No. 25062/94, Report of the Commission 28
October 1997.
Glimmerveen and Hagenbeek v Netherlands, Applications
N° 8348/78 & 8406/78.
Norwood v United Kingdom, Application no. 23131/03 Decision
on admissibility, 16 July 2003.

финирање на опфатот на слободата на изразување.
„Слободата на изразувањето ... се применува не само
на информации или идеи што се позитивно примени
или се сметаат за ненавредливи или индиферентни
туку и на оние што навредуваат, шокираат или ја
вознемируваат држава или кој било сектор на населението“ (случајот Хендисајд21 против Обединетото
Кралство).
Низ својата практика Европскиот суд го има
определено и обемот на заштита на слободата на
изразување од конвенцијата: „Член 10 не го штити
изразувањето што подразбира само говор туку се
однесува и на слики, идеи и дејства наменети да
презентираат информации или идеи. Членот не ја
штити само содржината на идеите туку и нивната
форма. Печатените документи, радиодифузијата,
цртежите, филмовите или електронските информации исто така се заштитени со овој член“.22
Државите имаат позитивна обврска да овозможат
користење на слободата на изразување, а не само да
не се мешаат при користењето на ова право. За позитивната обврска на државата да овозможи непречено
уживање на слободата на изразување често се цитира
случајот Озгур Гундем против Турција23, каде што
Судот утврдил дека државата не си ја исполнила
обврската за создавање можност за искористување
на оваа слобода.
Државите имаат позитивна обврска да ја обезбедат слободата на изразување, односно хоризонтална
примена на член 10 во релација со индивидуите.
Индивидуите мораат да го ползуваат своето право
на комуницирање, а пристапот до информации мора
да биде обезбеден. Јавниот интерес мора да биде разгледуван во контекст на интересот на индивидуата,
т.е. да постои балансираност. При определувањето
дали позитивната обврска на државата да се дејствува постои во определена ситуација, се води сметка

21

22

23

Handyside v. the United Kingdom, Application no. 5493/72,
Judgment 7 December 1976.
Слаѓана Димишкова, страница 12, Слободата на изразувањето и демократијата, Вечер Пресс Доо Скопје, Цетис
принт, 2008, Скопје.
Özgür Gündem v. Turkey, Application no. 23144/93, Judgment
16 March 2000. Имено, Озгур Гундем бил весник што
имал тираж од неколку илјади примероци и известувал
за турско-курдскиот конфликт. Неговите новинари,
уредници и дистрибутери биле жртви на константни
напади, па дури имало и убиства што не биле адекватно
процесирани од полицијата и обвинителството. Турската власт го обвинувала весникот за сепаратистичка
пропаганда на Курдската работничка партија меѓутоа
Европскиот суд одлучил дека сепак државата има обврска
да презема дејства системски да ја заштити слободата на
изразување.

40
за фер баланс што мора да постои помеѓу јавниот
интерес во заедницата и интересите на индивидуата.
За политичкото изразување во контекст за слободата на изразување добар пример е пресудата во
случајот Еон против Франција 24. Жалителот Ерв
Еон е државјанин на Франција, кој во 2008 година,
за време на посетата на претседателот на Франција,
Никола Саркози на Лавал, истакнал мал плакат на
кој пишувало „губи се, ти мал недоделкан“. Оваа
фраза, практично, била истата фраза што неколку
месеци порано ја употребил Саркози, кога при посетата на еден саем за земјоделски производи, еден
земјоделец одбил да се ракува со него. На 6 ноември
истата година, Судот од виша инстанција во Лавал го
огласил за виновен Еон за навреда на Претседателот
на Републиката, согласно член 30 од Законот за печатот од 29 јули 1881 година и го казнил со парична
казна од 30 евра, што подоцна била укината.
Судот пресудил дека Франција е одговорна за
повреда на член 10 од Конвенцијата и пресудил дека
фактот што Франција е прогласена за одговорна е
доволен правичен надоместок за нематеријалната
штета што ја претрпел жалителот. Тежиштето на
расправата во Судот бил „балансот што треба да
биде поставен меѓу ограничувањето на слободата
на изразување и правото на слободна дискусија на
работите од јавен интерес“. Во таа смисла, Судот
заклучил дека „фразата употребена од жалителот
не била насочена кон приватната чест... ниту, пак,
означува личен напад од голем размер кон претседателот“. Судот заклучил дека „вербалниот напад“ во
својата суштина бил од политичка природа и дека
можни ограничувања на политичките дискусии,
според член 10 од Конвенцијата, се многу ретки.
Понатаму, Судот заклучил дека фактот што фразата
што била употребена од страна на Еон го привлекла
медиумското внимание, а таа била пренесена на сатиричен начин, јасно укажува дека „вербалниот напад“
во овој случај може да се третира како политичка
сатира. Политичката сатира, во својата суштина, ја
има целта да провоцира и да исмева. Така, според
Судот, прогласувањето за виновен на Еон може да
има негативен ефект кон „сатирата како начин за
дискусија на работите од јавен интерес“, а таквиот
тип на дискусија е фундамент на секое демократско
општество. Во таа смисла, Судот заклучил дека
„изречената кривична санкција за Еон е непропорционална кон целта што е пропишана со член 10
и во таа смисла е непотребна во едно демократско
општество“.

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

Гледано во однос на политичкото, Судот определува понизок праг на толеранција за уметничкото
изразување. Ова тврдење не значи дека априори
се оспоруваат сите уметнички изразувања што
можат да се протолкуваат како неповолни за која
било структура во општеството, туку напротив,
Судот го признава придонесот на уметноста кон
развивање на здраво демократско општество. Сепак, уметничките дела можат да бидат навредливи за религиозните или моралните убедувања на
луѓето. Во такви околности, легитимните цели на
заштита на јавниот морал или правата на другите
можат да се сметаат за оправдување на соодветни
мерки против уметничкото изразување (случајот
Otto Preminger Institut v. Austria25). Во случаи кога е
засегната честа на одредени лица, посебно внимание
се обрнува на природата на навредливите елементи
(вклучително и тонот на обвинување), јавниот статус
на лицето кое е препознаено во уметничкото дело,
како и неговото штетно влијание. Контроверзии
предизвикуваат околностите во кои попречувањето на уметничките активности се брани со јавниот
интерес за превенирање криминал, нарушување на
јавниот ред или заштита на националната безбедност.
Литературата или сликите можат да служат како
медиум за комуницирање на одредени политички
пораки, што можат да се сметаат и како поттикнување насилство. Сепак, во либералните демократии
се чини неодржливо гледиштето дека уметничкото
изразување може да биде ограничено на основа на
тоа дека е од таква природа да поттикнува на омраза
или насилство помеѓу спротивставени религиозни
или етнички групи26.
Во состав на документите на Советот на Европа
во врска со слободата на изразување потребно е
да се спомене и Конвенцијата за гонење акти од
расистичка и ксенофобична природа направени
преку компјутерски системи (Конвенција за киберкриминал) од 2001 година 27. Оваа конвенција,
заедно со Дополнителниот протокол, предвидува и
обврска за казнување на ширење на расистички и
ксенофобичен материјал преку компјутерски систем
(член 3), како и обврска за казнување на расистички и
ксенофобични навреди сторени преку компјутерски
систем (член 5). Во член 6 се предвидува казнување
на одрекување/негирање, сериозно минимизирање,
25

26
27

24

Eon v. France, Application no. 26118/10, Judgment 14 June
2013.

Otto-Preminger-Institut v. Austria, Application no. 13470/87,
Judgment 20 September 1994.
Ibid.
Дополнителниот протокол од 2003 година кон Конвенцијата за гонење акти од расистичка и ксенофобична природа
направени преку компјутерски системи (Конвенција за
киберкриминал) од 2001 година.
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одобрување или оправдување геноцид или злосторства против човештвото.
Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРН) е основана од Советот на Европа
како независно специјализирано тело составено од
независни и непристрасни експерти за набљудување
на човековите права во врска со расизам и нетолеранција. Во рамките на своите активности, ЕКРН
спроведува мониторинг одделно за секоја земја преку
кој ја анализира ситуацијата во однос на расизмот
и нетолеранцијата и дава предлози и сугестии за
разрешување на идентификуваните проблеми. За
државава е направен извештај од четвртиот мониторинг-циклус во 2010 година додека заклучоците
за имплементирање на препораките се усвоени во
2013 година 28.
Освен функцијата на изработка на посебни извештаи, ЕКРН како тело за мониторинг и советување
на Советот на Европа во врска со расизмот, ксенофобијата и другите форми на толеранција има издадено
неколку општи препораки за креирање политики
што, иако не се правно-обврзувачки, придонесуваат
кон поставување стандарди и на кои се реферираат
во одлуките на Европскиот суд за човекови права.
Во овој контекст значајни се следниве препораки29:
• Препорака бр. 1 за борба против расизам,
ксенофобија, антисемитизам и нетолеранција
усвоена од ЕКРН на 4 октомври 1996 година;
• Препорака бр. 6 за спречување дисеминација
на расистички, ксенофобичен и антисемитски
материјал преку интернет од 15 декември 2000
година;
• Препорака бр. 7 за национално законодавство
за борба против расизам и расна дискриминација усвоена на 13 декември 2002 година.

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА
ПОСТАВЕНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА
СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ
Секое физичко лице, невладина организација
или група на граѓани можат да поднесат барање
до Судот за човекови права во Стразбур со тврдење дека им се повредени правата гарантирани со
Конвенцијата. Судот може да постапува откако ќе
бидат исцрпени сите домашни правни средства и
28

29

Документите можат да се најдат на http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Former_Yugoslav_
Republic_Macedonia/FormerYugoslavRepublicMacedonia_
CBC_en.asp.
Препораките се достапни на http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/ecri/library/publications.asp.

во рок од шест30 месеци по конечната национална
одлука. Одредено барање може да не се прими ако
е анонимно поднесено, ако е исто со предмет што
претходно е разгледан од Судот; ако е поднесено во
друга меѓународна постапка или, пак, да не се разгледува ако е спротивно со одредбите на Конвенцијата
и нејзините протоколи и ако е неосновано или навредливо31. Жалбите за повреди им се доделуваат на
поединечните оддели. За секоја жалба најнапред се
врши сослушување од Комитет составен од тројца
судии кои можат едногласно да изгласаат одбивање
на жалбата без понатамошно разгледување. Откако
ќе биде разгледана од Комитетот, по жалбата се врши
сослушување и донесување одлука во полн состав
на Советот. Одлуките од голема важност можат да
бидат предмет на одлучување на Големиот судски
совет. Секоја одлука на Судот е обврзувачка за државите-членки и мора да се исполни, освен во случај
на советодавно мислење.
На доставената пресуда, во рок од три месеци и
двете страни можат да бараат упатување на случајот
до Големиот судски совет. Доколку ова барање се
одобри, случајот се разгледува повторно.
Извршувањето на судските одлуки го надгледува
Комитетот на министри на Советот на Европа, иако
не постојат формални средства за присилба против
државите-членки. Сепак, во случај на неисполнување
обврска санкцијата што следува е исклучување од
Советот на Европа.
За унапредувањето на свеста и почитувањето
на слободата на изразувањето и другите човековите
права во земјите-членки на Советот на Европа, мандат
има комесарот за човекови права како независна
институција во рамките на Советот на Европа.
Иницијативата за основање на институцијата ја
дадоа шефовите на државите и владите на Советот
на Европа на Вториот самит одржан во Стразбур
во октомври 1997 година, додека во мај 1999 година
Комитетот на министри ја усвои резолуцијата и се
разработи мандатот на комесарот. Комесарот има цел
поттикнување реформи за постигнување на мерливи
подобрувања во областа на унапредување и заштита
на човековите права. Комесарот има надлежност
да собира информации за повреда на слободата на
изразувањето и на другите човекови права за настрадани поединци. За таа цел, комесарот соработува со
бројни меѓународни и национални мониторинг-тела

30

31

Согласно член 4 од Протоколот бр. 15 на ЕКЧП, периодот од шест месеци ќе се намали на четири кога сите 47
земји-членки ќе пристапат кон Протоколот http://www.
conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/213.htm.
Член 35 од Европска конвенција за човекови права.
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за човековите права, но и универзитети и други тела
во чијшто фокус е оваа проблематика.
Основните цели на комесарот за човекови права се: да поттикнува ефективно почитување на
човековите права и да помага за земјите-членки во
спроведувањето на стандардите на Советот на Европа
за човекови права да се унапредува едукацијата и
свесноста за човековите права во државите-членки на
Советот на Европа; да идентификува можни слабости во законот и практиката во однос на човековите
права да ги олеснува активностите на институциите
на националните правобранители и други структури
за човекови права; и да дава совети и информации
за заштита на човековите права ширум регионот.

4. ЕВРОПСКА УНИЈА
„Препознавајќи дека нејзините политики можат
да влијаат врз човековите права и во обид на поттикне чувство на ’блискост‘ на ЕУ меѓу граѓаните,
во 2000 година ЕУ и нејзините членки ја донесоа
Повелбата за основните права. Повелбата содржи
список на човековите права, инспирирани од правата содржани во уставите на државите-членки,
ЕКЧП и универзалните договори за човекови права,
како Конвенцијата за правата на детето на ОН.“32
До 2009 година Повелбата претставуваше на некој
начин декларација без правно-обврзувачка сила. Со
Лисабонскиот договор во 2009 година се сменува
статусот на Повелбата и таа има статус на правнообврзувачки документ.
Повелбата за основните права во Европската
унија во член 11 насловен како слобода на изразување
и информирање исто така ја потенцира слободата
на изразување.
Член 11 Повелба за основните права во Европската унија
1. Секој има право на слобода на изразување. Ова
право ја вклучува слободата на свои ставови и
на примање и давање информации и идеи без
замешување од страна на некој државен орган
и без оглед на границите.
2. Слободата и плурализмот на медиумите мораат да се почитуваат.
Од особено значење за слободата на изразување
е да се истакне дека, меѓу другото, оваа повелба има
цел да одговори на проблемите што потекнуваат од
32

Прирачник за европско право за недискриминација,
Агенција за фундаменталните права на Европската унија,
Совет на Европа, 2010, стр. 17.

моменталниот и идниот развој на информациската
технологија. „Таа ги укинува разликувањата што
дотогаш биле направени од европските и меѓународните книги меѓу граѓанските и политичките
права, од една страна, и економските и социјалните
права, од друга страна, и ги набројува сите права
групирани според основните начела: достоинство,
слобода, еднаквост, солидарност, граѓански права
и правда.“33 Институциите на Европската унија
се правно обврзани да ја почитуваат Повелбата за
основните права на ЕУ, вклучително и нејзините
одредби за недискриминација. Кога го применуваат
правото на ЕУ и државите-членки на ЕУ мораат да
ја почитуваат Повелбата.
„Во однос на инструментите на Советот на Европа, Лисабонскиот договор во член 6 (2) Европската
унија ќе пристапи кон инструментот за човекови
права на Советот на Европа: Унијата ќе пристапи
кон Европската конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи. Таквото пристапување нема
да изврши влијание на надлежностите на Унијата
што се дефинирани во договорите.“34
Во рамките на легислативата на Европска унија
битна е Рамковната одлука за расистички и ксенофобични кривични дела од 28 ноември 2008 година35,
што цели да воспостави заеднички кривично-правен
пристап во сите земји-членки на Унијата и бара од
државите да испитаат дали нивната постоечка легислатива е во согласност со Рамковната одлука36.
Оваа одлука претставува новитет во Унијата, затоа,
иако Европската унија не може да усвои универзален
кривичен законик, одлуката ги обврзува земјитечленки да регулираат кривично-правна материја
и да ги предвидат овие дела како кривични во сите
33

34

35

36

Вовед во европско право, Desche Stiftung fur Internetionale
Rechtliche Zusammenarbeit E.V., Магор Доо, Скопје, стр.
102.
Вовед во европско право, Desche Stiftung fur Internetionale
Rechtliche Zusammenarbeit E.V., Магор Доо, Скопје, стр.
104.
Рамковната одлука за расистички и ксенофобични кривични дела на Европската унија од 28 ноември 2008 година.
Расистичкото и ксенофобично однесување мораат да
претставуваат кривично дело во сите држави-членки.
Формите на однесување што се опфатени вклучуваат
јавно поттикнување насилство или омраза; јавно ширење
или дистрибуција на памфлети, слики или друг материјал
што содржи изразувања расизам и ксенофобија; јавно
негирање или тривијализирање на злосторствата на
геноцид, злосторствата против човештвото и воените
злосторства, кога таквото однесување е веројатно да поттикне насилство или омраза против група лица или член
на таква група дефинирана на основа на расата, бојата,
предците, религијата или верувањето или националното
или етничко потекло.
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кривични закони, воспоставувајќи казни што се
ефективни, пропорционални и одвратувачки за
сторителите. Овие кривични дела опфаќаат јавно
повикување насилство или омраза, јавно ширење
написи, слики или друг материјал, како и јавно одобрување, одрекување или тривијализирање геноцид,
злосторства против човештвото, воени злосторства,
нацистички злосторства.
Во 2007 година, Европската унија ја основаше и
Европската агенција за основните права како едно
од нејзините тела. Конституирана е во доменот на
Европскиот центар за расизмот и ксенофобијата
и е со седиште во Виена. Оваа агенција треба да
обезбедува помош и експертска анализа за релевантните институции и органи на земјите-членки
при имплементација на правото на ЕУ, а во врска со
основните права. Оваа агенција нема надлежност за
разгледување на индивидуални жалби.
Оваа агенција е независна и соработува со национални и меѓународни тела, особено со Советот
на Европа, но и со организации на граѓанското
општество.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ОБСЕ)
ОБСЕ како регионална организација за соработка и безбедност во Европа има голема улога во
остварувањето на слободата на изразувањето, но
и во спречувањето на говорот на омраза, пред сё
преку бројните акти (декларации, резолуции) што
се однесуваат на ползувањето на ова право. Во таа
насока битни се одлуката на Комитетот на министри
за толеранција и недискриминација за осуда на манифестациите на говор на омраза, како и Заклучниот
документ од Конференцијата за човечка димензија
во Копенхаген од 1990 година37.
За да се обезбеди почитување на заложбите за
слобода на изразување и слободата на медиумите
во декември 1997 година се основа Канцеларијата на
претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите38.
Функцијата на претставникот е да ги разгледува
состојбите во медиумите на земјите-членки на ОБСЕ
и да предупредува на повредите на слободата на
37

38

За подетален приказ на заложбите на ОБСЕ за слободата на
изразувањето, слободата на медиумите и слободниот тек
на информации погледнете: Freedom of the Media, Freedom
of Expression, Free Flow of Information; Conference on
Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization
for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 1975-2012,
2nd Edition. – Vienna: OSCE Representative on Freedom of
the Media, 2013, 56 pp. http://www.osce.org/fom/99565.
http://www.osce.org/fom

изразување. Исто така, претставникот има задача да
им помага на земјите-членки преку промовирање и
поттикнување на целосно почитување со принципите
и заложбите на ОБСЕ во врска со слободата на изразувањето и слободата на медиумите. Канцеларијата
на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми
има седиште во Виена.

6. НАЦИОНАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА
СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ
Основните слободи и права на човекот и граѓанинот признаени во меѓународното право и утврдени со Уставот се еден од темелните вредности на
уставниот поредок на Република Македонија (член
8 од Уставот).
Во однос на слободата на изразувањето таа се
гарантира во член 16 од Уставот на Република Македонија.
Член 16 Устав на Република Македонија
Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.
Се гарантира слободата на говорот, јавниот
настап, јавното информирање и слободното
основање институции за јавно информирање.
Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување
информации.
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно
информирање.
Цензурата е забранета.
Погорецитираниот член 16 од Уставот на Република Македонија, во поглед на ограничувањата на
слободата на изразувањето, мора да се разгледува
во корелација со други одредби од Уставот што ги
гарантираат политичките слободи и права и со кои
ова право може да дојде во судир во контекст на
појавните облици на омразата и тоа: член 19 став
1 и 2 (слобода на вероисповед и јавно изразување
на верата); член 20 став 1 (слобода на здружување);
член 20 став 3 (програмите и дејствувањето на здруженијата и политичките партии не можат да бидат
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок) и член 25 (гарантирање на приватноста на
граѓанинот, како и гаранција на неговиот углед и
неговото достоинство).
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Уставот на Република Македонија во член 110,
покрај другите таксативно набројани надлежности
на Уставниот суд, пропишува дека Уставниот суд ја
штити и слободата на изразувањето.
Член 110 Устав на Република Македонија:
Уставниот суд на Република Македонија (...)
ги штити слободите и правата на човекот и
граѓанинот, што се однесуваат на слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и
дејствување и забраната за дискриминација на
граѓаните по основа на пол, раса, верска, национална и социјална и политичка припадност.
Уставниот суд на Република Македонија во својата
практика манифестира позитивна тенденција кон
индиректно повикување на меѓународните главни
и помошни извори, консултирајќи во своите одлуки
релевантни меѓународни конвенции, „меки“ правила
и/или пресуди на меѓународни судови при примената на уставните или законските норми, особено
во контекст на Европската конвенција за човекови
права и практиката на Судот за човекови права во
Стразбур.39
Законот за граѓанска одговорност за навреда и
клевета40 беше усвоен во 2012 година и со него се декриминализираа делата што претходно беа опфатени
во Кривичниот законик во Глава 18 – „Кривични дела
против честа и угледот“. Од причина што овој закон
е значаен во релација на слободата на изразување
и говорот на омраза, неопходно е подетално да се
претстават неговите законски решенија.
Целта на овој закон е да ја уреди граѓанската
одговорност за штета нанесена на честа и угледот на
физичко или на правно лице со навреда и клевета.
Законот определува дека слободата на изразување останува гарантирана и дека евентуалното
ограничување подлежи на стриктни услови согласно
националното законодавство, како и важечките
меѓународни договори како Европската конвенција
за заштита на човековите права и основните слободи
и практиката на Европскиот суд за човекови права.
Оваа одредба само го потврдува високото значење и
нивото на заштита на слободата на изразување затоа
што и без поединечно набројување на Европската
39

40

Примена на правото на Европската унија во Република
Македонија во периодот пред пристапувањето кон ЕУ,
Национален научно истражувачки проект, Правен факултет, УКИМ, БороГрафика, Скопје, стр. 65.
Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 143/2012).

конвенција, како и судската практика на Судот во
Стразбур тие претставуваат правни извори и се дел
од позитивното право во земјата.
Законодавецот определил дека навредата може
да биде сторена со збор, гестикулација, цртеж, звук
или на кој било друг начин, но и дека заштитена
категорија, освен физичките лица, се и правните
лица, група на лица, како и веќе умрено лице.
Законот исто така определува дека за навреда
сторена преку средство за јавно информирање можат да одговараат авторот на изјавата, уредникот
или лицето кое го заменува во средството за јавно
информирање и правното лице. Тужителот при
поднесувањето на тужбата е слободен да одлучи
против кое од лицата од овој став ќе поднесе тужба
за утврдување одговорност и надоместување штета за навреда. Новинарот како aвтор на изјавата
не одговара ако таа добила навредлив карактер со
нејзиното опремување со ставање наслови, поднаслови, фотографии, извлекување делови на изјавата
од нејзината целина, најави или на друг начин од
страна на уредникот или лицето кое го заменува.
Во член 7 подетално се определени случаите кога
не постои одговорност за навреда. Меѓу другите, тоа
се случаите кога изјавите се дадени во работата на
националното собрание и на локалните совети на
општините, како и во судските постапки и постапката
пред народниот правобранител, пренесени мислења
од службени документи, како и пренесени мислења
искажани на јавен собир или на јавна манифестација.
Исто така, нема одговорност за навреда ако понижувачкото мислење е искажано против носител на
јавна функција ако содржи оправдана критика или
ако поттикнува расправа од јавен интерес.
Во однос на одговорноста за клевета законот определува дека: „За клевета одговара тој што за друго
лице со утврден или очевиден идентитет, со намера
да наштети на неговата чест и неговиот углед, пред
трето лице изнесува или пронесува невистинити
факти што се штетни за неговата чест и неговиот
углед, а знае или бил должен и може да знае дека се
невистинити“. Како и дека: „Одговорност за клевета
постои и ако невистинитото тврдење содржи факти
штетни за угледот на правно лице, група лица или
умрено лице“.
Одовде се гледа дека за да постои клевета потребно
е исполнување на три елементи: постоење намера да
се оштети честа и угледот, изнесување на невистинити
факти што бил должен или можел да знае дека се
невистинити, како и изнесувањето на таквите факти
пред трето лице. Доколку невистинитите факти се
изразуваат единствено пред лицето кое чијашто чест
се повредува, тогаш може евентуално да станува
збор за навреда, но не и за клевета.
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Од причина што невистинитоста на фактите е
еден од основните елементи на клеветата, туженото
лице е должно да ја докаже вистинитоста на фактите изнесени во неговото изразување. По исклучок,
товарот на докажување се пренесува на тужителот
доколку тој/таа е носител на јавна функција, каде што
функционерот има законска должност да даде објаснување за факти што се поврзани за јавната функција доколку тужениот докаже дека имал основани
причини за изнесување тврдење од јавен интерес.
Докажувањето на фактите исто така генерално се
исклучува и за личниот живот на тужителот, освен
во определени случаи определени со член 9.
Според законот, од тужениот новинар во постапка за одговорност за клевета и навреда не може да
се бара да го открие својот таен извор на информации за фактите што е должен да ги докажува.
Судот може да побара откривање на релевантни
информации заради утврдување на вистинитоста
на информацијата без идентификација на изворот.
Сепак, доколку тужениот го одбие тоа, одбивањето
не може да се смета како признание на вината или
тоа да биде основа дека тужениот не ја докажал
вистинитоста на фактите.
Пред поднесување тужба за надоместок на штета за навреда и клевета, законот определува мерки
за нејзино ублажување преку извинување и јавно
повлекување на изјавата согласно медиумот и форматот во кој е сторена навредата и клеветата. Ако
навредата и клеветата е сторена по пат на средство
за јавно информирање, оштетениот има право да
поднесе барање за објавување одговор, демант или
исправка.
Надоместување на нематеријална штета за навреда се досудува само ако сторителот на навредата не се
извинил и јавно не ја повлекол навредливата изјава
или ако ја повторил навредата по судската одлука со
која се забранува такво повторување. Висината на
паричното надоместување на штетата треба да биде
пропорционална со штетата нанесена на угледот на
оштетениот и при нејзиното одредување Судот треба
да ги земе предвид сите околности на случајот, како
и имотната состојба на тужениот. Надоместувањето
на докажаната материјална штета може да се состои
во парично надоместување на вистинската штета и
на изгубената добивка.
Надоместувањето треба да биде пропорционално
со предизвиканата штета и да ја опфаќа нематеријалната штета нанесена на честа и на угледот на
оштетениот, како и докажаната материјална штета
како вистинска штета и изгубена добивка. При одредување на износот на паричното обесштетување,
Судот треба да ги земе предвид сите околности на
случајот, како и имотната состојба на тужениот. Како

посебни околности Судот ќе ги земе предвид околностите што упатуваат на остварување од тужениот
на материјална или друга корист со нејзиното извршување. Заради намалување на штетата, тужениот
може да докажува дека се извинил, понудил извинување или на друг начин направил сериозен обид
да ги отстрани штетните последици на клеветата.
Постапката по тужба за утврдување одговорност
за навреда или клевета и надоместување на штетата
според одредбите на овој закон е итна. Ако навредата
или клеветата е сторена преку средствата за јавно
информирање, надлежниот суд е должен постапката
да ја почне во рок не подолг од 30 дена од денот на
приемот на тужбата. Судот е должен постапката да
ја спроведе без одложување, во разумен рок, со што
помалку трошоци и да ја оневозможи секоја злоупотреба на правата што на странките им припаѓаат
во постапката.
Законот за пристап до информации од јавен
карактер41 ги уредува условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои
располагаат органите на државната власт и други
органи и организации утврдени со закон, органите
на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните
претпријатија, правни и физички лица што вршат
јавни овластувања, утврдени со закон.
Закoнот за радиoдифузна дејнoст42 укажува на
значењето на правото на слобода на мислење и изразување, поточно со вршењето на радиодифузната
дејност се обезбедува слобода на јавното изразување
на мислата, слобода на говорот, јавниот настап и
јавното информирање.

41

42

Закон за пристап до информации од јавен карактер
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2006;
86/2008 и 6/2010).
Закoн за радиoдифузна дејнoст („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 100/2005; 19/2007; 103/2008;
152/2008; 6/2010; 145/2010; 97/2011; 13/2012 и 72/2013).
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Doz. Dr. Jasna Baćovska
Die europäischen Standards und die
nationalen mazedonischen Vorschriften
bezüglich der Freiheit der Meinungsäußerung
(Zusammenfassung)
Die Diskussion über die Freiheit der Meinungsäußerung ist in Mazedonien wegen befürchteter Einschränkung der Redefreiheit, aber auch wegen des Missbrauchs
dieser Freiheit, zum Beispiel durch sogenannte „hate
speech“ und Problemen im Mediensystem sehr aktuell. Die Autorin führt aus, dass sich die Standards für
diese Freiheit einerseits aus international verbindlichen
Rechtsakten (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische
Rechte, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung) und andererseits aus dem
Europäischen System zum Schutz der Menschenrechte,
das durch den Europarat, die Europäische Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
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ten (Artikel 10), die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg und
die Charta der Grundrechte der EU errichtet wurde,
ergeben. Im nationalen Recht sind u.a. die Verfassung
Mazedoniens, das Gesetz über die zivilrechtliche Haftung
für Beleidigungen und Verleumdungen, das Gesetz über
die Vorbeugung und den Schutz vor Diskriminierung,
das Strafgesetzbuch, das Gesetz über den freien Zugang
zu Informationen öffentlicher Art und das Rundfunkgesetz als einschlägige Vorschriften zu nennen, die
von der Autorin vorgestellt und analysiert werden. Sie
kommt aufgrund einer Analyse der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
zu dem Ergebnis, dass die Standards und der Umfang
des Rechts auf freie Meinungsäußerung klarer bestimmt
werden können. Deshalb stellt diese Rechtsprechung
eine wichtige Quelle für die mazedonische Praxis dar.
Abschließend hebt die Autorin hervor, dass die Freiheit
der Meinungsäußerung ein Grundrecht ist, das für die
Koexistenz in multikulturellen Gesellschaften essentiell
ist, weil es Toleranz gegenüber Anderen und Andersdenkenden voraussetzt.
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За Европската банкарска унија
Доц. д-р Јован Зафироски*

Вовед
Интеграцијата на европските финансиски системи преку здружувањето на пазарите и создавањето
можности за давање на прекугранични услуги од
страна на кредитните институции што имаат еднаков третман со домашните е од извонредно значење
за целокупниот проект на европска интеграција.
Заедничкиот пазар на финансиски услуги е исклучително важен за функционирањето на европскиот
внатрешен пазар на стоки, услуги и на работна сила.
Но, исто така, интеграцијата на финансискиот систем
е од суштинска важност за функционирањето на
монетарната унија, а пред сё за операциите на Европската централна (понатаму ЕЦБ) како единствена
централна банка на земјите-членки на еврозоната.
Успешната трансмисија на монетарната политика
на ЕЦБ е невозможна во услови на фрагментирани
финансиски пазари. Затоа, како еден од приоритетите
при создавањето на монетарната унија беше, а сега е
задача на земјите-кандидати за членство, создавање
услови за целосна интеграција на финансиските пазари. Тоа подразбира целосна реформа на правната
и институционалната рамка по која функционира
системот. Како резултат на овие напори денес постои
интегриран европски пазар на финансиски услуги,
каде што капиталот се движи слободно, без рестрикции и ограничувања, а финансиските посредници,
односно кредитните институции можат слободно да
даваат финансиски услуги и надвор од границите
на матичните држави. Но, токму оваа интеграција
што во еден свој дел остана некомплетна беше прикажана, барем во Европа, како една од главните
поттикнувачи на финансиската криза и како основна
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1.01 Изворна научна студија

причина за пасивноста и недоволната подготвеност
за решавање на проблемите во финансискиот систем.
Недовршената интеграција на финансиските пазари
во услови на финансиската криза го посочија финансискиот сектор како Ахилова петица на Европската
монетарна унија1.
Финансиската криза на најнедвосмислен начин ја
потенцираше потребата од супервизија и контрола
на финансиските институции во рамките на Европската унија (понатаму ЕУ). Пред кризата постоеше
национален пристап при регулацијата на банките,
додека на европско ниво од една страна се одеше
кон минимална хармонизација на правилата, а од
друга страна кон координација помеѓу националните супервизори. Притоа, не постоеја механизми
за соочување со проблеми на големи банки чиишто
активности се протегаат во повеќе земји-членки на
Унијата. Ваквиот национален одговор на проблемите во одредени банки доведе до фрагментација на
финансискиот сектор што негативно влијаеше, пред
сё, на трансмисијата на монетарната политика во
еврозоната, а со тоа и на кредибилитетот на еврото.
Како неоспорна се наметна потребата за утврдување на единствени правила за функционирање
и супервизија на единствениот европски пазар на
финансиски услуги, како и за создавање на ефикасен систем за нивна примена. Тоа се и двата столба
на кои се потпира интеграцијата на финансиските
услуги и на нивна ефикасна контрола: создавање
на ефикасни правила single rulebook и создавање на
ефикасен систем за примена на правилата.
Првиот чекор во насока на утврдување на причините за финансиската криза како и кон наоѓањето
1

*

Авторот е доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“,
Скопје, УКИМ. Трудот е предаден на издавачот во април
2014 година.

Speech by Mario Draghi, President of the ECB, at the conference
for the 20th anniversary of the establishment of the European
Monetary Institute, Brussels, 12 February 2014, достапно на:
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140212.
en.html.
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решенија за подобрување на функционирањето на
Европскиот финансиски систем беше Извештајот
подготвен од групата предводена од Jacques de
Larosière2, која предложи нова регулација чијашто
главна задача е намалување и подобро раководење
со ризикот, создавање услови за поголема отпорност
на финансискиот систем од системски шокови, поголема транспарентност на финансиските институции, како и создавање на нов модел на супервизија
кој на микро и макро план ќе ја следи состојбата и
стабилноста на финансискиот систем.
Почетокот на создавањето на новиот Европски
систем на контрола во насока на барање решение
за подобрување на супервизијата во финансискиот
сектор беше создавањето на Европски супервизорски
тела, каде што се претставени сите 28 национални супервизори кои треба да придонесат во создавањето на
single rulebook, треба да го координираат решавањето
на проблемите што се јавуваат при прекуграничните
активности и треба да помогнат во превенција на
различните ризици во банкарското работење. Така,
European Banking Authority (EBA) има надлежности
во супервизијата на банките преку координација на
националните супервизори, European Securities and
Markets Authority (ESMA) е задолжена за супервизија
на финансиските пазари, агенциите за кредитен
рејтинг и депозитарите и European Insurance and
Occupational Pensions Authority (EIOPA) е надлежна
за делот на супервизија на осигурувањето. Овие три
тела, основани на 1 јануари 2011 година, се задолжени за микропрудентната супервизија, додека за
макропрудентната супервизија е задолжен European
Systemic Risk Board (ESRB), кој ја надгледува стабилноста на финансискиот систем како целина3.
Недовршената монетарна унија без вистинска
и целосна интеграција на финансискиот сектор, а
особено на банкарскиот како доминантен центар од
каде што се финансираат фирмите и населението,
покажа дека Унијата нема механизми да спречи, а
уште помалку да ги реши проблемите што настанаа во финансискиот сектор. Кризата на еврото го
потенцираше „магичниот круг“ помеѓу банките и
суверените/државите. Тоа значи дека во услови на
непостоење на единствен супервизор кој ја надгледува
работата на финансиските институции, помошта
што би ја добиле кредитните институции би одела
исклучиво преку државата/суверенот каде што се
2

3

Report of The High-level Group on Financial Supervision in
the EU, Chaired by Jacques de LAROSIERE, Brussels, 2009,
достапен на: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/
docs/de_larosiere_report_en.pdf.
За повеќе види: Niamh Moloney, EU Finacial Market Regulation after the Global Finnacial Crisis: ”More of Europe” or More
Risk?, Common Market Law Review 47, 2010, стр. 1345-1355.

основани, а тоа значи дека помошта ќе зависи и од
финансиската ситуација, кредитниот потенцијал,
моменталната состојба на економијата, како и од
очекувањата за идните движења на економските
показатели на земјата каде што се основани.
Во оваа смисла, во својот Извештај4, претседателот на Европскиот совет, Herman Van Rompuy
претстави серија на чекори што ќе доведат до создавање на вистинска монетарна унија во Европа. Така,
за функционирање на еврозоната како вистинска
монетарна унија што може да се соочи со разните предизвици во финансискиот и целокупниот
економски систем на земјите-членки, предложени се реформи во делот на финансискиот систем,
буџетскиот систем, економската политика, како и
на системот, односно процедурата на отчетност на
институциите. Целокупната реформа значи повеќе
интеграција на земјите-членки затоа што единствено
така може да се постигне кохерентноста потребна
за добро функционирање на еврозоната.
Економската и финансиска криза беше своевиден
„моментум“ за комплетирање на почнатата интеграција на финансиските пазари на земјите-членки преку
создавање на функционална банкарска унија што ќе
обезбеди сигурност и стабилност на финансискиот
систем, а со тоа и на целокупната монетарна унија.
Така, од страна на шефовите на државите и владите на ЕУ, во јуни 2012 година, беше добиено зелено
светло за започнување на процесот на создавање на
Европската банкарска унија. Европската комисија
веднаш подготви план за тоа како треба да изгледа
и кои ќе бидат фазите во создавањето на Европската
банкарска унија5, што се однесува на земјите-членки
што го имаат воведено еврото како сопствена валута,
но отворена е и за останатите земји-членки што сакаат
да се приклучат. Иако имаше разни предлози за тоа
како треба да изгледа новата банкарска унија, сепак
по разните компромиси во одделните политики,
договорот за идната банкарска унија предвидува
заеднички правила за функционирање и контрола
на кредитните институции, т.н. single rulebook, како
и институционална рамка за примена на правилата
што е поставена на три столба и тоа: Единствен меха4

5

TOWARDS A GENUINE ECONOMIC AND MONETARY
UNION Report by President of the European Council Herman
Van Rompuy Brussels, 26 June 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296
PR PCE 102, достапно на: http://ec.europa.eu/economy_finance/
focuson/crisis/documents/131201_en.pdf
European Commission, Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council, A Roadmap towards
a Banking Union, Brussels, 12.9.2012, COM (2012) 510 final,
достапно на: http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0510/
COM_COM(2012)0510_EN.pdf.

50
низам за супервизија (ЕМС), Заеднички механизам за
решавање (ЕМР) и Заедничка шема за осигурување
на депозитите. Токму оваа институционална рамка
на новата Европска банкарска унија е предмет на
анализа во понатамошниот дел на трудот.

I. Единствен супервизорски механизам
– Single Supervisory Mechanism
Кога ја анализираме улогата на контролата, односно супервизијата во последната економска и
финансиска криза, лесно ќе можеме да ја согледаме
конфузноста и несоодветниот одговор на институциите за контрола што беше резултат на лошата
институционална поставеност и координација помеѓу
националните тела задолжени за супервизија на
финансиските, а пред сё на кредитните институции.
Имено, до пред кризата контролата на работата на
кредитните институции беше во исклучива надлежност на земјите-членки, односно во рацете на
националните тела. Тоа доведе до ситуација во која
кредитните институции имаа активности на интегрираните пазари и даваа прекугранични услуги во
повеќе земји-членки истовремено додека контролата
остана во национални рамки. Тоа остави широк простор за нецелосна супервизија, при што кредитните
институции беа во можност да преземаат поголем
ризик со цел остварување на поголем профит. Во
услови на интегрирани пазари контролата треба да
биде супранационална. Така, за стабилен финансиски
систем, во услови на интегрирани пазари, слободно
движење на капитал и национална супервизија може
да се направи избор единствено од две од понудените,
невозможно е да се имаат трите одеднаш. Според тоа,
можно е да се има интегрирани финансиски пазари
при слободно движење на капитал, но во тој случај
контролата, односно супервизијата треба да биде
супранационална. Тоа е т.н. „финансиска трилема“6,
што го објаснува изборот што е на располагање во
процесот на финансиска интеграција, а во функција
на одржување на стабилен финансиски систем.
Како резултат на кризата, реформата во делот
на супервизијата се наметна како неминовна. Така,
првиот чекор кон создавањето на Европската банкарска унија беше создавањето на ЕМС, а како правна
основа за неговото создавање послужи членот 127
(6) од Договорот за функционирање на ЕУ7, што
6

7

Dirk Schoenmaker, The Financial Trilemma at work in Europe,
SSRN, февруари 2010, стр. 1-14.
CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE
FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, Official Journal
of the European Union C 326/103, достапно на: http://eur-lex.
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предвидува дека Советот преку регулативи и во
посебна постапка, консултирајќи и други институции на ЕУ, може да ў додели на ЕЦБ надлежности
што се однесуваат на прудентната супервизија на
кредитните институции8. ЕМС го сочинуваат ЕЦБ
и националните тела задолжени за супервизија9. Се
работи за организациска структура во која доминантно место има ЕЦБ, поточно Одборот за супервизија
во рамките на ЕЦБ, што е составен од претседавач,
заменик-претседавач, претставници од ЕЦБ и претставници од сите национални супервизорски тела од
земјите-учеснички во ЕМС10. Како добри познавачи
на националните прилики и на домашната економија,
националните супервизорски тела ја задржуваат
исклучително важната улога на постојана контрола и
супревизија за што ў асистираат на ЕЦБ во нејзината
работа додека целосно ги извршуваат функциите
што не ў се доделени на ЕЦБ.
Главната задача на ЕСМ е да осигура единствена
примена на правилата single rulebook што се однесуваат на сите финансиски услуги во сите земјичленки на еврозоната што треба да придонесе кон
поголема стабилност и кохерентност на целокупниот финансиски систем. Исто така, создавањето

8

9

10

europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccccda77-8ac2-4a25-8e66a5827ecd3459.0010.02/DOC_1&format=PDF.
Изборот на правните основи врз кои се темели целокупната
реформа предизвикува длабоки критики, види: Diego Valiante, Framing Banking Union in the Euro Area, Some empirical
evidence, CEPS, No. 389 / February 2014, стр. 15-18.
COUNCIL REGULATION (EU) No 1024/2013 of 15 October
2013 conferring specific tasks on the European Central Bank
concerning policies relating to the prudential supervision of
credit institutions, Official Journal of the European Union L
287/63, достапно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:EN:PDF.
При создавањето на новиот супранационален модел на
супервизија на банките во еврозоната и во ЕУ воопшто
постоеше дебата за тоа дали ЕЦБ е најсоодветната
институција на која треба да ў се довери супервизијата на
европските банки со оглед на тоа што ЕЦБ има исклучива
надлежност во делот на монетарната политика за земјите
што го користат еврото, а како главна цел е поставена
стабилноста на цените. Прашањето што се поставува е
дали надлежностите во делот на супервизијата можат да
го поткопаат остварувањето на императивната цел на ЕЦБ,
а тоа е стабилноста на цените. Постојат аргументи и за и
против. За повеќе види: Srdjan Redzepagic, Jovan Zafiroski,
Vinko Kandžija, Lе Mechanisme de Supervision Unique – le
premiere pas vers une union bancaire efficace, ECONOMIC
INTEGRATIONS, COMPETITION AND COOPERATION
Conference Proceedings, Editors: Vinko Kandžija, Andrej Kumar,
University of Rijeka, Faculty of Economics, 2013, стр. 388-399,
Karl Whelan, How should a European Banking Union Work?,
DG for Internal policies, Policy Department A: Economic and
Scientific Policies, September 2012, стр. 7-9, Bernhard Speyer, EU
Banking Union, Do it right, not hastily, EU Monitor, European
integration, DB Research, July 2012, стр. 7.
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на ваквиот механизам за супервизија ќе создаде
услови за прекинување на врските или поврзаноста
на државниот/суверен долг со банките и нивните
потреби за финансиски средства. Контролата на
една банка од страна на ЕУ ќе значи и можност, кога
е потребно, за нејзина директна рекапитализација
преку Европскиот стабилизационен механизам. Со
тоа, условеноста за рекапитализација на банките во
земјите-членки со состојбата во јавните финансии
на таа земја-членка е минато.
Преку новиот механизам за супервизија на банките ЕЦБ добива надлежност за лиценцирање на
банките во ЕУ, примена на single rulebook во еврозоната, како и за директна супервизија на големите
банки во еврозоната, околу 130 големи банки. Тоа
се оние што поседуваат асет во вредност од повеќе
од 30 милијарди евра или сочинуваат најмалку 20%
од БДП на земјата. Исто така, ЕЦБ има надлежност
да ја надгледува супервизијата вршена од страна на
националните супервизори над помалку значајните
или помалите банки. Со тоа се остава можност за
ЕЦБ да одлучи директно да супервизира одредена
банка за да оствари директна примена на правилата
на супервизија утврдени на европско ниво. Иако е
наменет за членките на еврозоната, ЕМС е отворен
за сите земји-членки на ЕУ.
За делот на извршувањето на надлежностите
во делот на супервизијата ЕЦБ е независна како во
поглед на влијанија од национални тела, така и во
поглед на европските институции и тела. За својата
работа и извршувањето на задачите е одговорна
пред Европскиот парламент и пред Советот за што
поднесува годишен извештај11.
Сепак, колку и да е детална и добро осмислена
правната рамка за работата на кредитните институции, ризикот од пропаѓање е секогаш присутен и
можен. Затоа, покрај правилата и институционалната
рамка за супервизија и контрола потребно е да постои
и единствен систем на решавање на банки што се
соочуваат со тешкотии во работењето или се предмет
на стечај или ликвидација. Престанокот на работата
или санацијата на банките во една банкарска унија
треба да се води по исти правила и исти услови. Тоа
е предмет на проучување на следниот дел на трудот.

II. Единствен механизам за решавање
– Single resolution mechanism

11

13

Види: Interinstitutional Agreement between the European
Parliament and the European Central Bank on the practical
modalities of the exercise of democratic accountability and
oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB
within the framework of the Single Supervisory Mechanism
Official Journal of the European Union L 320/1, достапно на:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:320:0001:0006:EN:PDF.

При тешкотии во работењето и проблеми што
можат да предизвикаат пропаѓање на банка што
директно дава прекугранични услуги во повеќе
земји-членки на Унијата и во нив има свои филијали доаѓа до израз ограниченоста на поединечните
национални тела да се справат со предизвикот да ја
одржат во функција или да ја затворат кредитната
институција, како и финансиски да го покријат тоа.
Во услови на интегриран банкарски пазар како неминовна се наметнува потребата од заеднички систем за
решавањето на банките со тешкотии во работењето.
Две централни прашање што се поставуваат при
пропаѓањето, односно затворањето на една банка се:
прво, кој и во каква постапка одлучува и, второ, кој
ќе го носи финансискиот товар од таквиот престанок
на работата. Во ситуација на централна супервизија
и ограничени национални ресурси за финансирање,
создавањето на централизиран европски механизам
за решавање се наметнува како неминовност12.
Затоа, во средината на 2013 година, Европската
комисија предложи13 создавање на Единствен систем
за решавање, што заедно со ЕМС ќе биде столбот на
Европската банкарска унија. Системот се однесува на
банки што се супервизирани од страна на ЕМС, што
значи дека важи за сите земји-членки на еврозоната, но и за оние членки на Унијата што доброволно
прифатиле супранационална контрола од ЕЦБ.
Новиот систем за решавање предвидува главниот
финансиски товар при престанокот на банката да се
лоцира кај акционерите и кредиторите. Имено, преку
таканаречениот bail in принцип, чијашто примена
првпат ја видовме при ликвидацијата на кипарските
банки, главната цел е загубите да се ограничат кај
кредиторите и акционерите. Доколку не се доволни
средствата, Единствениот фонд за резолуција на
банки ќе биде последната инстанција за резолуција на банките. Целта е да се заштитат даночните
12

Andre Sapir, Martin Hellwig and Marco Pagano, A contribution form the Chair and Vice-Chairs of the Advisory Scientific
Committee to the discussion on the European Commission’s
banking union proposals, ESRB Reports of the Advisory Scientific
Committee, No. 2/October 2012, стр. 5, достапно на: http://
www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_2_1210.pdf?6
3362d4f1309c31c9ec10a6ffaf05f4a.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing uniform rules and
a uniform procedure for the resolution of credit institutions and
certain investment firms in the framework of a Single Resolution
Mechanism and a Single Bank Resolution Fund and amending
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament
and of the Council, Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 520 final
2013/0253 (COD).
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обврзници и јавните финансии на земјите-членки.
Ова е важна новина што ќе ја намали изложеноста
на јавните финансии да финансираат разни форми
на спасување на кредитните институции, а со тоа ќе
се намали моралниот хазард што секогаш е присутен
кога со јавните финансии се финансираат приватни
компании што треба да работат исклучиво по пазарните принципи и правила.
Единствениот одбор за решавање го сочинуваат
извршен директор, постојани членови и претставници на националните тела за резолуција на
земјите-членки. Тоа е централното тело за решавање на банките што има широки надлежности
во процесот на резолуција на една банка. Тој на
своја иницијатива или на предлог на ЕЦБ ја одредува постапката за резолуција за една банка што се
очекува да пропадне, како и одлучува за тоа во кој
случај и во кој обем ќе бидат користени средства од
Европскиот фонд за резолуција на банки. Вториот
важен елемент во системот за решавање е Фондот
во кој ќе придонесуваат сите банки од земјите што
учествуваат. Целта на Фондот е да обезбеди 1% од
покриените депозити во период од осум години, што
би било сума од околу 55 милијарди евра.
Како што е предвидено, ЕМР ќе стапи на сила
од 1 јануари 2015 година, додека целокупните надлежности на системот ќе бидат во функција од 1
јануари 2016 година.
Кога доаѓа до престанок на работата на една кредитна институција најважно е да бидат заштитени
депонентите што ў ги отстапиле своите средства на
кредитната институција. Најдобриот начин на заштита е преку осигурување на депозитите од страна
на државата или од страна на нејзини тела кои ќе
ги им ги надоместат средствата на депонентите во
случај на пропаѓање на кредитната институција.
Државната компензација на загубите е логично решение, имајќи ја предвид задачата на државата да
ја контролира работата на кредитните институции.
Затоа, системот на осигурување депозити во
рамките на ЕУ ќе биде предмет на истражување на
следниот дел на трудот.

III. Заедничка шема за осигурување на
депозитите – Common deposit insurance scheme
Финансиската криза ја потенцираше важноста
на системот за осигурување депозити како еден од
начините за превенција на навалата на банките преку кој се осигурува стабилноста на финансискиот
систем, како и неговиот кредибилитет што го прави
отпорен и подготвен да ги реши проблемите што се
јавуваат во одделни финансиски институции. Во
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услови на интегрирани финансиски пазари, каде што
финансиските институции имаат можност да даваат
прекугранични финансиски услуги и да преземаат
ризик што не е поврзан со домашните околности,
осигурувањето на депозитите игра голема улога во
обезбедувањето стабилност на финансискиот систем.
Кризата во Кипар беше најдобра илустрација за тоа
колку е важна довербата на депонентите во финансискиот систем, но исто така, кризата покажа дека
слободното движење на капитал во рамките на ЕУ
може да биде загрозено како резултат на проблемите
во финансискиот, а пред сё во банкарскиот сектор.
Во услови на непостоење механизми за директно
финансирање на финансиските институции, преку
разни фондови за оваа цел, кредитните институции позајмуваат средства од финансиските пазари
или директно или преку задолжување на земјата
во којашто се основани. Така, способноста да ги
изврши доспеаните обврски е евалуирана и според
ситуацијата и перформансите на земјата. Така, некои
земји на Унијата имаат поголем авторитет и подобро
котираат на финансиските пазари што ги ценат
како стабилни и земји што можат да поднесат и да
се соочат со разни екстерни или интерни шокови.
Тоа доведува до ситуација во која, кога постојат одредени сомневања за можни проблеми или тешки
времиња во финансискиот систем, депозитите да
преминат од земјите со послаб рејтинг кон земји со
повисок рејтинг, што дополнително ја комплицира
ситуацијата во услови на „растревожени“ финансиски пазари.
При драматичен пребег на депозитите од едни
во други постабилни земји-членки, домашните
институции се принудени да воведуваат контроли за да го спречат одливот на капитал од земјата
со што директно загрозуваат еден од најважните
принципи на кои е изградена ЕУ, а тоа е принципот
на слободно движење на капитал. Токму на ваков
чекор беа принудени властите на Кипар, каде што
под страв од пропаѓање на двете најголеми банки
многу депоненти ги подигнуваа депозитите или ги
префрлаа во други банки во земји-членки што се
сметаат за стабилни14.
Кипарската финансиска криза најдиректно покажа дека во услови на интегрирани финансиски
пазари депозитите треба да се третираат еднакво без
разлика на тоа во која земја-членка се депонирани
средствата. За таков еднаков третман не е доволна
хармонизација на правилата што ја регулираат
14

За влијанието на кипарската криза врз процесот на
формирање на Европската банкарска унија види: Jovan
Zafiroski, European banking union – what the financial crisis
in Cyprus tells us?, Macedonian Institute for European Studies,
2013, стр. 15-23.
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материјата на осигурувањето на депозитите, туку
потребно е создавање механизми преку кои фондовите за осигурување на депозитите во различните
земји-членки ќе работат заеднички и ќе ги покриваат загубите, доколку е потребно, или, што е малку
веројатно, депозитите во рамките на единствениот
европски пазар на финансиски услуги треба да бидат
осигурени во еден централен депозитен фонд на ЕУ.
На овој начин би се прекинал линкот на депозитисуверени, а судбината на депозитите ќе биде независна
од економскиот перформанс или од финансиската
ситуација во земјата каде што се наоѓаат.
Постојат различни можности за поврзување на
земјите-членки во делот на осигурувањето на депозитите што би придонеле за поголема стабилност на
финансискиот систем15. Од минимум хармонизација
на правилата за осигурување на депозитите, преку
координација на националните институции, па сё
до супранационален или паневропски систем за
осигурување на депозитите.
Уште при создавањето на еврозоната и комплетирањето на заедничкиот пазар, меѓу кој и оној на
финансиски услуги, ЕУ беше свесна за важноста
на постоењето систем на осигурување депозити
што ќе одговора на интегрираниот европски пазар. Првиот чекор беше воведувањето на минимум
правила што ќе го регулираат осигурувањето на
депозитите во земјите-членки16. Во налетот на финансиската криза потребата од стабилен систем на
осигурување на депозитите се покажа како многу
потребен. Затоа, првичните правила беа променети
преку воведување износ од 100.000 евра на депозитите што се 100% осигурени, а исто така и рокот
во кој се врши исплатата е скратен на 20 дена17. Но,
ниту измените на правилата не донесоа конкретни
промени во моделот на осигурување на депозитите
во ЕУ. Целото внимание е насочено кон проектот на
Банкарската унија, што, како еден од темелите на
Унијата, го поставува и системот на осигурување
депозити. Сепак, и новата Европска банкарска унија
не вклучува супранационален модел на осигурување
на депозитите, но врши подобрување на постојниот
модел за осигурување во национални рамки. Имено,
15

16

17

IMF, European Union: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation – Technical Note on Deposit
Insurance, IMF Country Report No. 13/66, March 2013.
Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the
Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes Official
Journal of the European Communities L 135/5.
Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the
Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on
deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and
the payout delay (Text with EEA relevance) Official Journal of
the European Union L 68/3.

преку новиот предлог18 за регулација на системот на
осигурување на депозитите што се очекува да биде
усвоен пред завршувањето на мандатот на Европскиот парламент во мај 2014 година, покрај високиот
износ од 100.000 евра на осигурување на депозитите
по депонент по банка се воведува и уште пократок
рок на исплата што постепено ќе биде сведен на седум
дена. Целокупниот модел е базиран на принципот
на ex ante покривање на депозитите од страна на
финансиските институции што учествуваат во него
со што се заштитуваат јавните финансии, а со тоа
и даночните обврзници во државите како моќен
извор на финансирање на банките во случај на финансиски проблеми. Особено внимание се посветува
на подобрата информираност на депонентите при
склучување на договорите за депозит со што ќе се
подобри свеста за тоа што да се очекува во услови на
пропаѓање на финансиската институција во која се
вложуваат средствата. Иако целокупните промени се
однесуваат на националните системи на осигурување
и не воведуваат централен или супранационален
систем за осигурување на депозитите во ЕУ, а сепак
новите правила нудат можност за соработка помеѓу
националните фондови додека зајмувањето средства
и солидарноста помеѓу нив е на доброволна основа.

Заклучок
Финансиската криза од 2008 година ги исфрли
на површина сите несовршености на европскиот финансиски систем и проблемите во неговото
функционирање. Недовршената интеграција на
пазарот на финансиски услуги спречи наоѓање на
брзо решение и соодветен одговор за кризата, го
доведе во прашање и нормалното функционирање
на монетарната унија, а со тоа го загрози и кредибилитетот на еврото како заедничка валута.
Но, финансиската криза беше и своевиден „моментум“ за довршување на финансиската интеграција
преку создавање на Европска банкарска унија, што ќе
придонесе кон поголема стабилност на целокупниот
европски финансиски систем, подобра трансмисија
на монетарната политика во рамките на еврозоната, како и зацврстување на еврото како директен
конкурент на доларот за резервна светска валута.
Така, реформата, односно новата Банкарска
унија, се темели врз создавање на заеднички правила
по кои функционираат кредитните институции во
еврозоната, т.н. single rulebook, како и создавање ме18

Commissioner Barnier welcomes agreement between the European Parliament and Member States on Deposit Guarantee
Schemes European Commission – MEMO/13/1176 17/12/2013.
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ханизми за контрола и подобрено функционирање
на европскиот финансиски, односно банкарски систем. Во оваа смисла, Европската банкарска унија ги
вклучува Единствениот механизам за супервизија на
банките како доминантни финансиски институции
во европскиот финансиски систем, како и создавање
на Заеднички механизам за решавање на банките
што се соочуваат со проблеми во работењето. Исто
така, банкарската унија вклучува заеднички правила
во делот на осигурувањето на депозитите како еден
од основните механизми за заштита на депонентите
и за превенција на навалата на банките.
Банкарската унија се очекува да има силен ефект
врз стабилноста на финансискиот систем на ЕУ, како
и врз стабилноста на заедничката валута – еврото.
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Doz. Dr. Jovan Zafiroski
Über die europäische
Bankenunion
(Zusammenfassung)
Der Autor befasst sich mit den Vorschlägen einer
europäischen Bankenunion. Dabei stellt er dar, dass
die Wirtschafts- und Finanzkrise in den entwickelten
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Ländern alle Schwächen des europäischen Finanzsystems aufgedeckt und dessen Unfähigkeit schnell auf
Turbulenzen und Probleme auf den Finanzmärkten zu
reagieren, gezeigt habe. Als einer der Gründen für die
Krise in Europa wird die unzureichende Kontrolle der
Kreditinstitutionen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten erwähnt, deren Überwachung den nationalen
Behörden überlassen wurde, so dass großer Raum für die
Übernahme zusätzlicher Risiken bei dem Bestreben, die
Gewinne zu maximieren, bestand. Allerdings stellte die
Krise nach Auffassung des Autors auch einen Auslöser
zur Komplettierung des Projekts einer Integration des
europäischen Finanzmarktes dar. Weiter wird ausgeführt,
dass die Erarbeitung von gemeinsamen Regeln für das
Funktionieren der Kreditinstitutionen (single rulebook),
die Schaffung eines institutionellen Rahmens für ihre
überstaatliche Kontrolle sowie die supranationale Lösung
von diesbezüglichen Problemen eine größere Stabilität
des gesamten europäischen Finanzsystems sicherstellen und den „Teufelskreis“ der Staatsschulden und der
Bankenschulden durchbrechen wird. Dadurch werden
die Bedingungen für eine direkte Rekapitalisierung der
europäischen Banken aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus geschaffen. Dies stellt eine Möglichkeit dar,
auf Probleme im europäischen Bankensystem schnell zu
reagieren. Dadurch wird auch die wirksame Umsetzung
der Währungspolitik in der Eurozone gesichert und die
Stabilität des Euro als gemeinsame Währung gewährleistet.
Schlüsselworte: Bankenunion, single rulebook, Überwachung, Europäische Zentralbank, Einlagensicherung.
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ЕВРОПСКИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА И
СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ЕСЧП
Судската практика на ЕСЧП како извор за националното право*
ЕКЧП: Инструмент за правно совладување на динамичниот
развој во општеството и во техниката**
Адвокат Штефан фон Раумер, Берлин***

Сојузниот уставен суд сё уште e на прво место
во структурата на авторитети за германските
адвокати, а особено за судиите. Тоа наскоро би можело да се промени: Европскиот суд за човекови права
(ЕСЧП), според мислењето на авторот, уште оваа
година ќе одлучува во врска со тоа, дали следењето на
електронската пошта од страна на Британската
тајна служба е сообразено со Европската конвенција
за човекови права (ЕКЧП). Пресудата би можела да
биде од суштинско значење. А таа не е единствено
поединечен случај: Сё почесто ЕСЧП определува како
може да се унапреди остварувањето на човековите
права во Европа. Во овој труд авторот објаснува на
кој начин адвокатите во Германија можат да придонесат за плодноста на судската практика на ЕСЧП
во секојдневието и зошто и Сојузниот уставен суд
му е подреден на ЕСЧП.

*

**

***

Овој придонес беше објавен на германски јазик во јунското издание 2014 година на списанието „Anwaltsblatt“
(Адвокатски лист), што го издава „Deutscher Anwaltsverein
(DAV)“ (Германското здружение на адвокати) (таму на
стр. 393 и следна). Редакцијата на „Европско право“ му се
заблагодарува на авторот, на издавачот и на редакцијата
на „Anwaltsblatt“ (Адвокатски лист) како и на „Deutscher
Anwaltsverein (DAV)“ (Германското здружение на адвокати)
за добиената дозвола да го објави преводот на овој придонес.
На форумот за човекови права на Германското здружение
на адвокати (DAV) на 29 ноември 2013 година авторот
имаше излагање на темата „Германија пред Европскиот
суд за човекови права – Поединечни случаи и последици“.
На форумот на DAV авторот ги претстави своите тези со
помош на еден конкретен случај. Заради објавување беше
изработен нов ракопис.
Авторот е адвокат. Тој е член на Комисијата за човекови
права, како и на Комисијата за уставно право на Германското
здружение на адвокати (DAV) и на постојаната делегација на
ЕСЧП, како и на Комитетот за човекови права на Советот
на европската адвокатура (CCBE).

UDC 341.645:340.143
1.01 Изворна научна студија

I. ЗАДОЦНЕТ ЗАКОН И СУДСКА ПРАКТИКА
Глобалните и европските банкарски и финансиски кризи во поновото минато, но и НСА-аферата,
јасно укажуваат дека дури и германската правна
држава, што, споредена на меѓународно ниво, е
одлично развиена, сё почесто и сё повеќе заостанува зад техничкиот и општествениот развој на
минатите години. Тоа речиси воопшто не може да
се критикува, туку повеќе се должи на природата
на најважните инструменти на правната држава: на
судската практика и на законодавството. Секој нов
развој, што според досегашната состојба на законите
или според досегашната судска практика, сё уште
не е земен предвид, по првиот повик за донесување
на судска одлука доведува до долгогодишен судскоинстанциски пат, сё до надлежниот сојузен суд или
воопшто до Сојузниот уставен суд.
Дури откако ќе се помине ваквиот пат, во најдобар случај, станува јасно кои правни можности ги
има некоја недолжна жртва чијашто електронска
пошта била следена, кои изгледи за успех постојат
за жалбата на оштетен инвеститор против неговата банка поради повреда на обврските за ревизија
и советување, доколку често се реализираат едвај
предвидливите ризици од сё покомплексните финансиски производи или, воопшто, во која мерка
механизмите за управување на ЕЦБ (Европската
централна банка) подлежат на доволна парламентарна
контрола. Меѓутоа, совесниот адвокат во практиката, честопати, не може да чека дури овој пат не даде
јасни резултати, па макар и да е тоа со измена на
законот. Тој има клиент, кој со право бара од него
во колку што е можно пократко време ефективно
да постапи против правната повреда што му била
нанесена, а не најпрвин да издејствува разјаснување
на правната ситуација, во ситуација кога економската
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егзистенција на клиентот одамна е уништена или кога
неговите најнови деловни тајни веќе извесно време
се распространети низ широчините на глобалната
мрежа (Worldwide Web).
Затоа, сё почесто дел од секојдневната работа
на адвокатот е, онаму каде што може да се најдат закони што настанале во време во кое поради
динамичниот технолошки и општествен развој
постојните предизвици сё уште не можеле да се
здогледаат на хоризонтот, со сите можни средства
најпрвин да изврши соодветно толкување на постојните закони во интерес на својот клиент согласно
старото и докажано мото „Законот е попаметен од
законодавецот“. Притоа, со цел да се влијае против
сё почестата воздржаност на судиите кон развојот
на правото се воведуваат начела на веќе постоечката
практика на највисоките судови, што, дури и кога не
се однесуваат точно на конкретниот случај, можат
да содржат барем воопштени одредби, што можат
да се пренесат и на новиот развој.
Онаму каде што тоа нема да вроди со плод или
каде што сосема недостасуваат корисни правни
начела во досегашната судска практика, на пример
поради фактот што европските финансиско-политички даночни средства никогаш не биле употребувани со таква вехементност како денес, поради сё
понепрегледниот глобален финансиски пазар што
сё уште не ги прикажал толку јасно опасностите од
честопати премногу површната досегашна практика
на банките за ревизија и советување во врска со сё
покомплексни производи или бидејќи досега не можат да се најдат ниту доволно закони ниту практика
на највисоките германски специјализирани судови
или на Сојузниот уставен суд, што исто така само
приближно е соодветна да биде во чекор со опсегот
на техничките можности за следење на електронската
пошта, како што стана јасно од разоткривањата на
Сноуден, на адвокатот му преостанува единствено
уште аргументирањето со старите и традиционални
уставно-гарантирани права за одбрана и заштита.

II. ИСТРАЖУВАЊЕ НОВИ
ИЗВОРИ: ЕКЧП И ЕСЧП
Меѓутоа, тој што за момент ќе запре со своите
заложби, затоа што не може да најде соодветен закон,
постојана практика на некој сојузен суд и соодветна
уставно-судска практика (ниту премногу општи
правни начела, што во конкретниот случај би можеле практично да се применат) и што во ваквата
ситуација ќе го одврати својот клиент од неговата
намера да вложи процесен правен лек, упатувајќи
му на економски, но и временски ризичниот пат
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низ судските инстанции, врши, како што покажува
најновата судска практика на Европскиот суд за
човекови права (ЕСЧП), но и на Сојузниот уставен
суд во врска со Европската конвенција за човекови
права (ЕКЧП), пропуштање дејство, што, иако е
вообичаено, сепак не е и неоспорно: Тој ја занемарува ЕКЧП, што во Германија директно важи за
сите судови, вклучувајќи го и Сојузниот уставен
суд, со нејзината листа на основните права, што за
секој член од Сојузниот устав на Германија треба
да покаже соодветна норма и затоа во никој случај
не важи само во областа на кривичното право или
правото на азил, туку сеопфатно за секоја правна
област, на пример со член 14 од ЕКЧП (забрана на
дискриминација), со член 1 од Првиот дополнителен
протокол кон ЕКЧП (заштита на сопственоста), со
член 6 од ЕКЧП (правична судска постапка), член
што важи и во граѓанска постапка, но и со член 8
од ЕКЧП (право на почитување на приватниот и
семејниот живот) тој создава одредби и начела за толкување што се задолжителни во широките области
на граѓанско-правните и управно-правните одредби
во стопанското право. Освен тоа, тој ја занемарува
и судската практика на ЕСЧП, што е задолжителна
за сите германски судови и во меѓувреме се состои
од илјадници одлуки на овој Европски суд, што и
согласно со судската практика на Сојузниот уставен суд, има исклучива сувереност за толкување
на Конвенцијата за човекови права што е директно
важечка за германските државни органи и судови.
Постоењето на ваквиот „паралелен правен поредок“ во Конвенцијата и на соодветните начела
за толкување на овој европски уставно-правен поредок од страна на ЕСЧП, што се обврзувачки за
германските државни органи и судови, не наложува
единствено потрагата од страна на адвокатот по
помошни средства за толкување на националното
право што, поради опишаниот динамичен развој,
заостанува зад оваа динамика да се прошири и на
оваа област. Туку, таквото занимавање со ЕКЧП и
со судската практика на ЕСЧП повеќе претставува
начело на обврската за внимателност на адвокатот,
ако не и, воопшто во некои случаи, начело за преземање одговорност од страна на адвокатот. Тоа е од
причина што околноста дека Сојузниот уставен суд сё
уште не развил правно мислење за некоја определена
нова констелација на случај или дека германскиот
законодавец сё уште не реагирал на таквиот развој
уште долго време нема да значи дека Европската
конвенција за човекови права не испорачува одредби за тоа, а кои се одамна обврзувачки, како и
евентуално дека Европскиот суд за човекови права,
можеби исто така во пресуда против некоја друга од
вкупно 47 земји-членки на Советот на Европа, создал
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задолжителни одредби за тоа, со кои би бил обврзан
еден германски суд и при националното толкување
на правото во смисла на начелото за толкување во
согласност со Конвенцијата.

III. ЕСЧП КАКО ПОЧЕТНА ТОЧКА – А НЕ
КАКО КРАЈНА СТАНИЦА: СЛЕДЕЊЕ
НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА
Така, во моментов, се чини дека ЕСЧП во врска
со жалбата Big Brother Watch и други против Обединетото Кралство (Жалба број 58170/13) доставена
од страна на британската влада на 9 јануари 2014
година веројатно ќе создаде меродавни правни начела за следење на електронската пошта, во таков
обем каков што првенствено стана познат со разоткривањата на Сноуден и тоа долго време пред
Сојузниот уставен суд начелно и супстанцијално да се
занимава со оваа нова димензија на можни повреди
на приватноста. Жалбата Big Brother Watch и други
против Обединетото Кралство, што беше поднесена
уште на 4 септември 2013 година, само за период од
точно четири месеци ја помина постапката на прелиминарно испитување пред ЕСЧП. Мерено според
приоритетот на одлучување на Судот, што може да
се согледа од тоа, има добри шанси уште оваа година
да биде донесена одлука по жалбата. Жалителите
Big Brother Watch, English PEN, Open Rights Group и
д-р Констанце Курц со своите жалби ги оспоруваат
мерките за следење на нивната електронска пошта
и разговорите на „Скајп“ од страна на Британската
тајна служба, но и по пат на соодветна размена на
информации меѓу НСА и британските институции.
Според суштината на предметот, тие се жалеле
на мешање на државата и тоа од страна на британските тајни служби во нивната приватност, што е
заштитена согласно со член 8 од ЕКЧП, што според
одредбите на ЕКЧП би можело да се смета за допуштено само врз основа на закон, како и тогаш кога
таквото вмешување е неопходно во едно демократско
општество. Меѓутоа, во дадени околности се земаат
предвид и обврските на државата што е обврзана со
ЕКЧП за заштита на нејзините граѓани од мерките
за прислушување и надзор од страна на некоја друга
држава што не е обврзана со Конвенцијата, каква
што е САД, при што сепак од одлуката на ЕСЧП за
постапување по жалбата во овој предмет не може да
се изведе заклучок дека жалителите ја искористиле
ваквата обврска за нивна заштита.
Жалителот Big Brother Watch е организација
што се жали дека токму поради нејзината постојана
критика на прекумерниот државен надзор и нејзините коментари за чувствителни теми во врска

со националната безбедност била надгледувана од
страна или по налог на британската влада. Нејзиниот
проблем – Бог знае дека тоа не е никаква реткост
во денешно време – се состои во тоа што нејзините
вработени преку електронска пошта или „Скајп”
постојано се во контакт со слични организации во
други држави и затоа тие мораат да стравуваат од
тоа дека во меѓувреме веќе нема да можат да вршат
таква доверлива размена на информации.
Во таа смисла, интересно е и тоа што жалителите притоа се потпираат на начелата што одамна се
етаблирани во судската практика на ЕСЧП во врска
со границите на надзорот што е допуштен според
член 8 од ЕКЧП, какви што беа развиени од страна
на Судот токму во еден германски случај. Имено,
станува збор за одлуката Вебер и Саравија против
Германија (Жалба број 5934/00) од 29 јуни 2006 година. Во оваа постапка, иако жалбата против Сојузна
Република Германија беше одбиена, таа се однесуваше
на повеќе прописи за ограничување на тајноста на
писмата, поштенскиот сообраќај и телефонските
разговори со „Законот Г-10“ од 31 август 1968 година,
односно во својата изменета верзија со Законот за
спречување криминал од 28 октомври 1994 година.
Меѓутоа, ЕСЧП во својата многу детално образложена
пресуда создаде сеопфатни и воопштени начела за
допуштеност, но и за ограничувањето на мерките за
надзор што е нормирано во член 8 од ЕКЧП.

IV. ЕКЧП КАКО ОБИЧНО ПРАВО Е
ОБВРЗУВАЧКА ЗА СОЈУЗНИОТ
УСТАВЕН СУД
Актуелната постапка против Велика Британија
и одлуката што се очекува по неа се пример за многу
пресуди со кои ЕСЧП одамна создал задолжителни
начела за толкување на Конвенцијата, што е директно
важечка во Германија, за националните судови, што
ў стојат на располагање на германската адвокатура
како инструмент за аргументација во тековната
постапка и кои и тогаш, кога сё уште не би требало да
доведат до обврзување за некое судиско убедување во
интерес на клиентот во дадената инстанција, можат
да имаат големо влијание врз изгледите за успех на
некоја уставна жалба. Тоа е од причина што и Сојузниот уставен суд е национален суд, што дури и кога
треба да одлучува за германски уставни прашања
што во Сојузниот устав (герм. Grundgesetz) уживаат
повисок ранг од ЕКЧП, целосно е обврзан со ЕКЧП
онака како што таа се толкува од страна на ЕСЧП.
Ова оди дури дотаму што Сојузниот уставен суд
во меѓувреме и самиот го застапува мислењето (а со
оглед на задолжителното дејство на ЕКЧП што важи
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и за овој суд, истото мора да го застапува) дека веќе
не постои самообврзување на Сојузниот уставен суд
кон сопствените одлуки во такви случаи, во кои
во меѓувреме ЕСЧП за истиот предмет во смисла
на Конвенцијата застапувал директно издвоено
мислење. Така одлучил Сојузниот уставен суд со
својата пресуда од 4 мај 2011 година (2 BvR 2365/09
u.a.) како последица на одлуката на Европскиот суд
за човекови права во случајот М. против Германија
од 1 декември 2009 година (Жалба број 19359/04) и на
различните понатамошни одлуки на ЕСЧП во врска
со дополнителното законодавно продолжување на
мерката за безбедност.
Овде Сојузниот уставен суд се соочи со проблемот
што тој самиот, според сопствената судска практика,
сметаше дека дополнителното законодавно продолжување на мерката за безбедност, што првично беше
ограничена на десет години, е допуштено согласно
со уставното право, особено поради тоа што тој
не ја категоризираше мерката за безбедност како
казна и затоа сметаше дека не мора да го примени
начелото nulla poena sine lege (нема казна без закон).
Но, потоа ЕСЧП со еден од неговите стандардни
инструменти, како оној за „автономно толкување“
на националните правни прописи и правни поими,
појасни дека, според неговото мислење, фактичките
околности на германското (превентивно) лишување
од слобода како мерка за безбедност суштински не
се разликуваат од оние за лишувањето од слобода
(со цел за казнување), што значи дека тие од аспект
на правото на Конвенцијата би требало да се сметаат
за казна, а со тоа и да се мерат според начелото nulla
poena sine lege. Според тоа, не е дозволено законодавното продолжување на таквата „казна“ по моментот
кога е сторено делото. Меѓутоа, и превентивното
лишување од слобода што начелно се допушта со
ЕКЧП, би било допуштено согласно со правото на
Конвенцијата од аспект на член 5 од ЕКЧП само ако
постојат доволно докази за конкретното планирање
на некое идно кривично дело, но не и поради можноста или веројатноста дека ќе биде сторено (ново)
кривично дело како што претполагала и мерката
за безбедност.
Откако Сојузниот уставен суд конечно по оваа
пресуда на ЕСЧП повторно требаше да одлучува
во врска со случаите на дополнително продолжена
мерка за безбедност, согледа дека е конфронтиран
со самообврзувањето кон својата сопствена поранешна пресуда, што се издвојуваше од одлуката на
ЕСЧП. Во таа смисла, констатираше дека тој, како
суд што е обврзан со ЕКЧП онака како што таа се
толкува од страна на ЕСЧП веќе не бил врзан за
своите поранешни издвоени одлуки, бидејќи во тој
случај пресудите на Судот донесени во меѓувреме
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би требало да се сметаат за нова фактичка состојба
што требало да се оценува, а го исклучувала таквото
самообврзување на Сојузниот уставен суд.
Ако и овој вид аргументација се смета за догматски спорна, затоа што новото судско оценување на
истата констелација на предмети од страна на ЕСЧП
не менува ништо во фактите што треба да се оценат,
туку тоа на крајот подлежи само на друго правно
оценување, тогаш одлуката сепак покажува дека
Карлсруе при конечното оценување на фундаменталните прашања, што поради големото преклопување
на нормите на Сојузниот устав со оние на ЕКЧП често
можат да доведат до пресуди на двата суда, целосно
се потчинува на високата сувереност на Европскиот
суд за човекови права. Исто така, тоа претставува
нужна последица на задолжителното дејство на
ЕКЧП за сите германски државни органи и судови,
што значи и за Сојузниот уставен суд.

V. СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ЕСЧП:
ОД ИЗБОР ДО ОБВРСКА
Сето ова има големо значење за практичната
работа на адвокатите: Во случаите во кои особено
новите технички и општествени предизвици отвораат правни прашања што германскиот законодавец
досега не ги размислил докрај и за кои досега исто
така сё уште не постои доволно јасна практика на
највисоките германски судови, гледиштето на адвокатот исто така мора да се раководи од нормите на
ЕКЧП и од начинот на кој таа се толкува од страна
на Европскиот суд за човекови права. Притоа, невистинит би бил заклучокот дека за некоја определена
констелација на случај би можело сё уште да не
постојат пресуди на ЕСЧП, сё додека истиот правен
проблем не го исцрпил германскиот правен пат, а со
тоа и додека за таквото прашање не постоела одлука
на Сојузниот уставен суд.
Вистина е дека жалбата до ЕСЧП е начелно допуштена само откако целосно ќе се исцрпи националниот правен пат. Затоа, тој што мисли дека за некој нов
вид констелација на случај за која Карлсруе сё уште
не донел одлука е невозможно да се пронајде судска
практика на ЕСЧП, сепак ја занемарува околноста
дека покрај Сојузна Република Германија, уште 46
други земји-членки на Советот на Европа егзистираат
со, на пример во горенаведените видови на глобални
проблеми, честопати сосема исти проблеми, за кои
Судот поради пократките инстанциони патишта,
можеби, одамна донел одлука за некое меродавно
прашање, дури и пред да била формулирана барем
една уставна жалба во Германија. Погорецитираниот предмет Big Brother Watch против Обединетото
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Кралство, за кој Европскиот суд за човекови права
очигледно планира да донесе одлука во многу скоро
време, претставува само еден пример за тоа.

VI. ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ДЕЈСТВО
НА ОДЛУКИТЕ НА ЕСЧП И
НЕГОВОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ
Но, и во предметите во кои националните судови аргументираат со, наводно, цврсто обврзувачка
судска практика на Сојузниот уставен суд тоа не
треба да се прифати, барем не како задолжително,
сё додека не се испита дали ќе биде можно да се
најдат издвоени одлуки на ЕСЧП. Доколку притоа
станува збор за пресуди против Сојузна Република
Германија за воопштени прашања, тогаш и согласно
со погорецитираната судска практика на Сојузниот
уставен суд не постои задолжително дејство, ниту,
пак, самообврзување на Сојузниот уставен суд со
издвоената судска практика на овој највисок германски суд.
Тоа има значително практично влијание врз
работата на адвокатот дури и во случајот во кој адвокатот мора да процени дали да поднесе предлог
до Судот согласно со член 100 од Сојузниот устав,
затоа што смета дека примената на некоја определена правна норма во случајот на неговиот клиент
е противуставна.
Адвокатот ниту би требало да дозволи да биде
спречен во таквата иницијатива поради тоа што
нашол пресуда на Сојузниот уставен суд, според која
истата правна норма е во согласност со уставот, ниту,
пак, би требало да прифати соодветен аргумент на
специјализиран суд против иницираниот предлог
согласно со член 100 од Сојузниот устав, сё додека
не испита дали не постои поинаква судска практика на Европскиот суд за човекови права. Доколку
постапи така, тогаш, според горенаведените начела
од пресудата на Сојузниот уставен суд од 4 мај 2011
година (2 BvR 2365/09 u.a.), доставениот предлог
согласно со член 100 од Сојузниот устав со изјавата
дека определена норма при толкување на Сојузниот
устав што е во согласност со Конвенцијата била
противуставна, во одредени околности би можел
да биде допуштен, ако Сојузниот уставен суд веќе
ја потврдил неговата усогласеност со уставот, па
дури и ако Карлсруе поради сопствената врзаност
за некоја издвоена пресуда на ЕСЧП веќе не може
да се повика на задолжителното дејство на својата
сопствена одлука. Меѓутоа, истото важи и за одлуката на адвокатот во врска со тоа дали треба да
се поднесе уставна жалба против некоја норма или
против некој друг акт на државното дејствување,
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иако во врска со оваа материја веројатно веќе постои
конечна судска практика на Сојузниот уставен суд
што не е во корист на клиентот. Меѓутоа, и овде
може да постојат изгледи за успех, и тоа можеби
уште на ниво на Сојузниот уставен суд што е обврзан со Конвенцијата и со нејзиното толкување
од страна на ЕСЧП, ако има доволно издвоени
пресуди на ЕСЧП.
Оваа идеја, вистина, не може директно да се
пренесе на многубројните пресуди на ЕСЧП против другите 46 земји-членки на Советот на Европа,
бидејќи задолжителното дејство на пресудите на
ЕСЧП постои само inter partes, што значи дека само
една пресуда против Сојузна Република Германија
може да развие соодветно задолжително дејство за
Сојузниот уставен суд. Сепак, судската практика на
ЕСЧП и во пресудите против другите земји-членки на Советот на Европа претставува меродавна
насока, што е релевантна и за Сојузниот уставен
суд. Но, тврдењето дека при, барем во овој степен,
релативно новите фундаментални прашања какви
што се оние на следењето на електронската пошта
што се поставуваат во сите земји-членки на Советот
на Европа, некоја начелна, а со тоа во германската
постапка и меродавна одлука на ЕСЧП може да го
надмине развојот на судската практика во Германија, евентуално би можело да се потврди со погоре
цитираниот случај Big Brother Watch против Обединетото Кралство, што веројатно долго време пред
Сојузниот уставен суд, а можеби и уште подолго
време пред надлежниот суд од највисок степен во
Германија, да одлучи во врска со оваа материја,
земајќи ги предвид сознанијата на Сноуден, би
можел да создаде меродавни, но за овие германски
судови и задолжителни критериуми за толкување на
допуштеноста на соодветните задирања во областа
на заштитата на член 8 од ЕКЧП.

VII. ЖАЛБА ДО ЕСЧП: ULTIMA RATIO СО
ДОБРИ ИЗГЛЕДИ ЗА „ТЕШКИТЕ“ СЛУЧАИ
Само тогаш кога заложбите на адвокатот за
толкување што е во согласност со Конвенцијата
во тековната национална постапка, можеби и во
некоја уставна жалба, се безуспешни, се посегнува по
инструментот на жалба до ЕСЧП. Иако со измената
на член 47 од Деловникот на ЕСЧП од 1 јануари 2014
година потенцијалните жалители и нивните адвокати добија нови формални прописи, сега построго
формализираната постапка честопати е од помош
барем за еден адвокат. Целосно одново изработените
формулари за жалба и белешки што се приложени
кон нив едвај оставаат можност за жалбен поднесок
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што не се ориентира според престрогата рамка на
критериумите за допуштеност на ЕСЧП. Иако новото
ограничување на приказот на фактичката состојба
на три страници во формуларот (што одговара на
шест обични печатени страници), како и на една
единствена страница од формуларот за жалба за
образложување на повредите на Конвенцијата и
уште една страница за прикажување на исцрпените
правни средства, како и најмногу 20 други страници
од еден дополнителен писмен документ составен од
адвокатот при сложени постапки создава големи
предизвици за компримирање на поднесокот, таквото ограничување на суштинското сепак помага
во практичното обработување на жалбата и, по
правило, ги подобрува и изгледите за успех.
Откажувањето од жалба со аргументирање
пред клиентот дека таквата жалба однапред не е
целисходна поради значајното време што е потребно
пред ЕСЧП да донесе одлука, имајќи го предвид
актуелниот развој, има краток дострел. Од една
страна, ЕСЧП за многу кратко време го намали
заостанувањето со необработени жалби од 151.000
во 2011 година на 99.000 во 2013 година, и покрај
новоподнесените жалби чијшто просечен број изнесува од 70.000 до 80.000 на годишно ниво. Исто
така, и во иднина се очекува ваквото заостанување
брзо да се намалува, откако воведувањето на првата
проверка на судиите-поединци со Дополнителниот
протокол број 14 ќе се покаже како успешно средство
за зголемување на ефикасноста. Од друга страна, со
својата нова практика, според која жалбите веќе не
се обработуваат како порано (освен во итни случаи)
според нивниот редослед на поднесување, туку
повеќе според важноста на предметот, ЕСЧП најде
ефикасен инструмент за брза обработка токму на
жалбите што начелно се значајни.
Од своја страна, убав пример за тоа претставува жалбената постапка Big Brother Watch против
Обединетото Кралство, во која жалбата датира
од 4 септември 2013 година, а ЕСЧП веќе по точно
четири месеци, на 9 јануари 2014 година, го завршил прелиминарното испитување на жалбата со
доставувањето на жалбата до државата (што е поврзано со неа со суштински прашања од правото
на Конвенцијата). Ако се тргне од запазувањето
на строгата постапка за размена на поединечните
спротивставени мислења со нејзините релативно
кратки рокови, тогаш уште оваа година ќе дојде до
донесување одлука.
Ова е значително пократок период на одлучување
од оној што редовно може да се очекува од Сојузниот
уставен суд за прифатени фундаментални уставни
жалби. Во таканаречениот „rule 39 cases“ (член 39
од Деловникот на Судот), значи во итна постапка,
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на Судот дури и редовно му успева, постапувајќи
по итна жалба што е поднесена во текот на претпладнето на еден работен ден, уште до вечерта од
истиот работен ден да спречи некоја депортација
што се заканува да се случи во државата против
која била поднесена жалбата.

VIII. ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОДЛУКАТА
НА ЕСЧП
Предрасудата што повремено сё уште се шири,
дека пресудите на ЕСЧП на крајот не би имале
никаков ефект, исто така лесно може да се побие.
Од една страна, ЕСЧП не донесува само деклараторни пресуди, во кои се утврдува неусогласеност
со Конвенцијата на определен закон, определена
мерка или судска одлука, туку во врска со барања за
надоместок на штета што се соодветни на предметот и поткрепени во случај на индивидуална жалба
редовно утврдува како надоместок на нематеријална, така и на материјална штета (каде што спаѓа
и надоместувањето на сите национални судски и
адвокатски трошоци, доколку овие вториве Судот ги
смета за соодветни). Меѓутоа, со тоа во никој случај
не се конечно опишани ефектите што може да ги
има некоја пресуда на ЕСЧП. Туку, во меѓувреме,
одредбите од член 359 број 6 од ЗКП, член 580 број
8 од ЗПП, член 51 став 1 алинеја 3 од ЗУП во врска
со член 580 број 8 од ЗПП во врска со пресуда на
ЕСЧП овозможуваат повторно покренување како
на национална граѓанско-правна постапка, така и
на управно-правна и на кривично-правна постапка
(доколку повредата на Конвенцијата сё уште не била
санирана со пресуда за надоместок на штета и со
утврдување на неусогласеност со Конвенцијата).
Освен тоа, пресудите на ЕСЧП, доколку се однесуваат на општи недостатоци во законодавството и во
Германија, редовно доведуваат до измени на законите, но и до измени на општата правна практика.
Ова последново суштински беше изменето по
донесувањето на пресудата Каролина фон Хановер против Сојузна Република Германија (Жалба
број 59320/00) од 24 јуни 2004 година во областа
на одмерувањето меѓу слободата на медиумите и
личните права. Една нова состојба на законите, што
доведе до рамноправност на татковците на деца
родени во брачна заедница и татковците на деца
родени во вонбрачна заедница во старателското
право, донесе пресудата Zaunegger против Германија
(Жалба број 22028/04) од 3 декември 2009 година,
а во областа на дополнителното продолжување на
мерката за безбедност значително се промени како
правната практика, така и правната ситуација по
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донесувањето на пресудата од 17 декември 2009
година (М. против Германија, Жалба број 19359/04)
и по различните подоцнежни одлуки на ЕСЧП.
Пресудата Rumpf против Германија (Жалба број
46344/06) од 2 септември 2010 година го наметна
законското воведување на нов правен лек против
предолгите судски постапки, што дотогаш не постоеше во Германија.

IX. ШТО ТРЕБА ДА СТОРАТ АДВОКАТИТЕ
По сето ова, останува да се резимира дека токму во времиња како ова, во кои општествениот и
техничкиот развој се толку динамични што бавниот
механизам на судскиот апарат за правна заштита
едвај може да ги следи, но и во времиња во кои правните проблеми, како што е следењето на електронската пошта или глобалната банкарска криза веќе
не запираат на националните граници, фрлањето
поглед кон ЕКЧП и кон сеопфатната судска практика на ЕСЧП во националната постапка би требало
да се претвори во алат за работа на адвокатот. Ако
човек како адвокат не може да си го прости тоа што
во својата писмена документација превидел некоја
определена правна норма, што предвидува одредби
во полза на клиентот, или судска практика, што го
прави истото, тогаш тој би требало да размисли дека
ризикува истото редовно да го прави, доколку барем
еднаш не погледне во ЕКЧП и во судската практика
на ЕСЧП. Тоа е од причина што одредбите на ЕКЧП се
задолжителни во сите германски постапки, исто како
и нивното толкување од страна на ЕСЧП. Меѓутоа,
онаму каде што ЕКЧП не би можела да помогне во
креирањето, или барем во претходното оформување
на националниот правен пат во полза на клиентот,
жалбата до ЕСЧП останува како ultima ratio.
Во календарот на рокови би требало да биде
забележан барем рокот од шест месеци (сё уште
претстои негово скратување на четири месеци) за
поднесување на жалбата, сметано по исцрпувањето
на националниот правен пат, со цел да се поттикне
адвокатот, тој самиот и неговиот клиент барем накратко да се позанимаваат со прашањето дали сепак
треба да се земе предвид жалба до Европскиот суд
за човекови права.
Ако во досегашната постапка во Германија
биле покренати уставно-правни начела и ако не-

која уставна жалба пред Сојузниот уставен суд по
нејзиното совесно испитување била оценета како
суштинска, но ако од Сојузниот уставен суд бил
добиен познатиот необразложен заклучок во еден
ред за неприфаќање на жалбата, тогаш поради широкиот идентитет на гаранциите на Сојузниот устав
и на ЕКЧП многу нешта говорат барем во прилог
на тоа дека истите процени што го поттикнале адвокатот да аргументира со уставно-правни начела,
се отсликуваат и во соодветните начела содржани
во правото на Конвенцијата и затоа жалбата до
Европскиот суд за човекови права во најмала рака
би била логична. Спектакуларните одлуки на ЕСЧП
поради скандалозни, јасни повреди на човековите
права во случаи на тортура и смртоносни напади
од страна на националните безбедносни сили на
нивните граѓани не смеат да доведат до погрешното
сфаќање дека ЕСЧП и неговата судска практика не
можат и во една правна држава каква што е Сојузна
Република Германија постојано да решаваат поединечни случаи, но и начелни правни проблеми
од големо општо значење, чијашто релевантност
согласно со правото на Конвенцијата не е секогаш
толку очигледна.

Stefan von Raumer
Die Rechtsprechung des EGMR als Quelle
für das nationale Recht –
EMRK: Instrument zur juristischen
Bewältigung dynamischer Entwicklungen
in Gesellschaft und Technik
(Zusammenfassung)
Der vorliegende Beitrag erschien in deutscher Sprache
in der Juni-Ausgabe 2014 der vom Deutschen Anwaltverein (DAV) herausgegebenen Zeitschrift „Anwaltsblatt”
(dort S. 393 ff). Deshalb werden deutsche Leser auf die
deutsche Fassung des Beitrags verwiesen. Die Redaktion
der „Evropsko Pravo“ dankt dem Autor, dem Verlag
und Redaktion des Anwaltsblatts sowie dem Deutschen
Anwaltverein für die Genehmigung, diesen Beitrag in
Übersetzung abdrucken zu dürfen.
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ДЕЈНОСТА НА ФОНДАЦИЈАТА ИРЗ

Проект на ЕУ во Грузија – „Поддршка на реформата
на системот на кривичната правда во Грузија“
(Support to the Reform of the Criminal Justice System in Georgia)
Тереза Таламер, ИРЗ*

Македонските читатели ја познаваат Германската фондација за меѓународна правна соработка,
регистрир. здруж. (ИРЗ) првенствено заради нејзината дејност во нивната матична земја и во другите држави од поранешна Југославија. Сепак, ИРЗ
е активна и надвор од овие држави, како на пример
во Азија и Северна Африка. Дополнително, во фокусот на нејзините активности се поставени и некои
држави што порано му припаѓаа на Советскиот
сојуз. Како што покажува извештајот што следува
во продолжение, често пати при реформирањето на
тамошниот правен систем се поставуваат прашања
што можат да се споредат со оние во Западен Балкан.
Тука особено спаѓа и прашањето, дали во областа
на кривично-процесното право треба да се задржи
досегашната ориентација кон континентално-европското право или таа треба да се пренасочи кон
англосаксонскиот модел, пред сё со цел преку воведување на спогодувањето за вина (plea bargaining)
во кривично-процесното право според примерот на
САД да се скрати времетраењето на кривичните
постапки. Како што покажуваат искуствата на
Грузија, каде што најпрвин беше воведено таквото
спогодување за вина, а денес од причини поврзани
со правната држава постои желба повторно да се
ограничат ваквите можности, преголемата ориентација кон скратување на постапките во практиката се покажува како бесмислена. (забелешка
на редакцијата)
Грузија: Реформите во Грузија во областа на
правосудството во моментов се поставени во центарот на германското и на европското внимание.
*

Тереза Таламер е регионален проектен раководител за
Ерменија, Азербејџан и Грузија и за некои проекти финансирани од трета страна (герм. Drittmittel) и партнерски
проекти (герм. Twinning) при ИРЗ.

UDC 347.97/99.04 (479.22); 343.04 (479.22)
1.20 Придружен текст/приказ

Причина за тоа е парафирањето на спогодбата за
асоцијација меѓу Грузија и ЕУ на Самитот на Источното партнерство во ноември 2013 година во
Вилнус. На тој начин, земјата, заедно со Република Молдавија, со која исто така беше парафирана
спогодба, отсега зазема посебна улога во кругот на
земјите-членки на ова партнерство, што ги опфаќа
и Ерменија, Азербејџан, Белорусија и Украина. Тоа
може да се оцени како голем успех за реформските
заложби на Грузија во последниве неколку години.
Истовремено, со тоа станува јасно дека надворешната
политика на владата на Грузија, што е на власт од
октомври 2012 година, повторно е со јасна ориентација кон ЕУ. Ова е многу позитивен развој, што ја
отсликува и општествената динамика на Грузија во
последниве неколку години, развој што, со оглед на
историската и културната припадност на Грузија кон
Европа, всушност, е многу логичен. Општо земено,
од смената на владата, што беше воспоставена со
претседателските избори во октомври 2013 година,
може да се утврди нова динамика на реформите
кај оние што ги носат одлуките во Грузија. Многу
теми што последниве години беа на дневен ред, а
многупати не беа разгледувани заради некои внатрешнополитички пресметки, од почетокот на 2013
година се следат со нова динамика.
Тоа претставува идеална појдовна точка за проектот на ЕУ – „Поддршка на реформата на системот
на кривичната правда во Грузија“ (Support to the
Reform of the Criminal Justice System in Georgia), што
ИРЗ како партнер на еден меѓународен конзорциум
го спроведува во Тбилиси од ноември 2012 година.
Целта на овој проект, што ќе трае до мај 2015 година
и чини два милиона евра, е одржливата модернизација на грузиското кривично правосудство, пред
сё во поглед на ефикасното почитување на човековите права. Притоа, проектот е поделен на три
компоненти, што се наменети за различни грузиски
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партнери како негови корисници. Во рамките на
првата компонента предвидена е поддршка на Министерството за правда со цел преземање чекори за
законски и институционални реформи, на кои тоа е
обврзано со една национална стратегија за реформи
од 2010 година. Оваа стратегија содржи реформи
на Кривичниот законик и на кривичното процесно
право, но и на практиката на извршувањето на кривичните санкции. Втората компонента e посветена
на спроведувањето на поединечните конкретни
мерки на оваа стратегија. Тие спаѓаат во областа на
должностите на различните сектори, како што се
оние на Службата за правна помош (Legal Aid Service),
на Агенцијата за помош при спроведување на пробацијата или на Министерството за извршување на
кривичните санкции. Проектните експерти треба
да ги советуваат и да ги поддржуваат овие државни
органи во преземањето на потребните чекори. Во
својата трета компонента проектот е насочен и кон
адвокатурата во форма на национална адвокатска
комора, првенствено со цел да се обезбеди квалитетна
одбрана во кривичната постапка.
Значи, проектните содржини се однесуваат на
некои од темите со кои ИРЗ во текот на изминатите години се занимаваше на билатерално ниво:
кривичната судска практика, извршувањето на
кривичните санкции и поддршка на адвокатурата.
Од една страна, тоа значи дека билатералните мерки
на ИРЗ во областите во кои проектот на ЕУ развива
активности, пред сё не се потребни или дека тие би
можеле да се редуцираат на селективни мерки за
давање поддршка. Тоа се однесува на соработката
со адвокатурата што поблиску ќе биде образложена
во текстот што следува. Од друга страна, ваквиот
проект дава можност за што е можно поблиско
следење на реформските чекори, за испорачување
на брзи совети и за директна евалуација на спроведувањето. Притоа, од голема предност е тоа што
проектната канцеларија се наоѓа во просториите
на Министерството за правда на Грузија, како и
тоа што постои просторна близина со надлежните
функционери.
Тоа може добро да се согледа од примерот на
кривичното правосудство. Токму во оваа област
најпосле беше препознаена големата потреба од
реформи, бидејќи за бројни материјални и процесни
кривични одредби, како и за практиката во првостепените кривични постапки беше утврдено дека се
сомнителни од аспект на правната држава1. Ваквото
мислење го делеа и други меѓународни институции
што работеа во земјата како што е Меѓународната
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адвокатска асоцијација2 (International Bar Association)
или Делегацијата на ЕУ и тоа им го соопштија на
надлежните носители на одлуките. Имајќи го ова
како заднина, со меѓународна поддршка во 2010
година беше изработена гореспоменатата стратегија
за реформа на кривичното правосудство, а Министерството за правда беше назначено за секретаријат
на соодветен „Совет за реформи“. На тој начин,
од страна на Министерството за правда вистина
делумно беа признаени ваквите нерегуларности во
правната држава, но сё до смената на владата не се
забележуваше подготвеност за нивно надминување.
Министерката Теа Цулукијани, која е на оваа
функција од октомври 2012 година, сепак покажа
решеност да ги дискутира овие постојано критизирани теми на пошироко стручно ниво и да ги
иницира потребните законски измени. Така, како
особено итни проблеми беа утврдени одредбите3 што,
меѓу другото, беа критикувани и од страна на ИРЗ
и нејзините експерти, а се однесуваа на висината на
казната, а особено на практиката на одмерувањето
на казните, како и на спогодувањето во кривичната постапка. Проектот на ЕУ ја нуди соодветната
рамка за брзо и ефикасно испорачување совети во
врска со потребните законски измени, бидејќи за
сите прашања можеа да бидат вклучени соодветни
експерти од Германија, Франција, Холандија и од
другите земји-членки на ЕУ што се ориентирани кон
континенталното право. Благодарение на ваквите
советувања и на големата подготвеност на Грузија
за реформи, во текот на 2013 година беа почнати и
изработени најразлични законски измени, а дел од
нив веќе се донесени од страна на парламентот. Така,
со важност од април 2013 година беше изработена
нова верзија на член 59 од Кривичниот законик, што
го регулира одмерувањето на казната. Во врска со
утврдувањето на единствената казна законот сега
предвидува висината на казната да се ориентира во
однос на казната што е предвидена за најтешкото
кривично дело и само да се зголемува доколку во
иднина бидат сторени други кривични дела. Со тоа
се укинува досегашната практика на едноставен
збир на казни, што и при постоење на повеќе мали
кривични дела можеше да доведе до несразмерно
долги затворски казни4.
2

3
1

Спореди детално за ова B. Asbrock/A. Boetticher, во: WiRO
2013, стр. 30.

4

Middleton/Lynn, меѓу другото, Strengthening the Rule of
Law: Challenges and Opportunities for the Georgian Bar,
Report of the International Bar Association’s Human Rights
Institute, декември 2012, стр. 7, достапно на: http://www.
ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=c5afab14-f29d4fe5-af88-42d46a478515.
Спореди Asbrock/Boetticher, на истото место, стр. 31.
Во таа смисла Asbrock/Boetticher, на истото место, стр. 31
и следна.
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Еден нацрт за измена на Законот за кривична
постапка предвидува други важни реформи, како
што е заштитата на жртвите или можноста за одложување на затворските казни од здравствени
причини. Притоа, особено радува тоа што овој нацрт
го опфаќа и спогодувањето во кривичната постапка,
што треба темелно да се реформира5. Спогодувањето
беше кодифицирано со една измена на законот од
2010 година и беше особено критикувано, бидејќи
откако беше донесена оваа нова регулатива дојде до
невообичаено висока квота на спогодувања, што
се сфаќаше како злоупотреба на овој инструмент6.
Регулативата што сега е предложена треба да го ограничи предметот на спогодувањето кон изрекување
на осудителна пресуда, а за разлика од тоа странките
веќе нема да можат да се спогодуваат во врска со
висината на казната. Освен тоа, треба да се воведе и
сеопфатна обврска за протоколирање (записничко
евидентирање, заб. на редакторот на герм. правна
терм.), според која сите процесни дејства во врска
со некое спогодување мораат да бидат запишани на
хартија. Ваквиот записник мора да му биде достапен
на обвинетиот и да биде внесен во актите. Треба да
се зголемат и барањата за доказен материјал, што
го дозволува спогодувањето. Исто така, овој нацрт
предвидува и поголеми можности за осудените лица
да поднесат жалба против некоја пресуда која била
заснована на спогодување. Ова се само некои од
новините што претставуваат важен чекор кон еден
полиберален кривичен правен поредок во Грузија.
Како што веќе споменавме, проектот на ЕУ е
наменет и за грузиската адвокатска комора како
централно професионално-правно застапување на
адвокатурата, а со тоа и на бранителите во кривичната постапка. Вистина е дека тие профитираат од
некои актуелни измени на законот. Меѓутоа, исто
така е важно да се осигури квалитетот на адвокатите,
за да можат да ја исполнат својата важна задача токму во кривичната постапка. За таа цел, Комората се
поддржува на најразличен начин. Така, експертите
кои се вклучени во проектот од една страна вршат
организациско советување со цел поефикасно да се
обликува работата на административниот апарат и
пред сё да се зголеми нејзиното значење во правнополитичкото опкружување. Грузиската адвокатска
комора ги застапува сите грузиски адвокати кои
имаат дозвола за вршење на адвокатската дејност7,
така што нивниот глас би требало да има голема
5

6
7

Во моментот кога заврши уредувањето на оваа статија,
нацрт-законот беше поднесен до грузискиот парламент.
Спореди Middleton/Lynn, на истото место, стр. 16.
Моментално во Грузија дозвола за вршење на адвокатска
дејност имаат околу 3.500 адвокати.

тежина. Освен тоа, Комората се поддржува и содржински, а пред сё за прашања поврзани со обуките
и стручното усовршување на адвокатите. Причина
за тоа е фактот што таа е надлежна за надзор на
едногодишната професионална обука на идните
адвокати, како и за спроведување на подоцнежниот адвокатски испит. Во таа смисла, постојано беа
критикувани некои практики на Комората, како
што е таа што се однесуваше на приемниот испит,
што беше спроведуван како тест што содржи прашања со понудени одговори (multiple choice) и затоа
речиси и не беше соодветен за проверка на тоа дали
се совладани покомплексните содржини 8 . Оваа
испитна практика, придружена од проектот на
ЕУ, беше темелно преструктуирана во 2013 година
и моментално задоволува повисоки стандарди за
квалитет. Друга задача на Комората се состои во
тоа да се даде на располагање сеопфатна понуда за
стручно усовршување, затоа што постои законска
обврска за стручно усовршување на активните
адвокати во траење од 12 часа годишно. Обезбедувањето на ваквиот голем број обуки и понатаму
претставува голем предизвик за Комората. Затоа,
со помош на проектот на ЕУ, пред сё, се поддржува
Образовниот центар при Адвокатската комора, за
да создаде наставни планови според потребите и
да подготви и да спроведе обуки и семинари што
покриваат различни области.
Покрај тоа, уште од 2007 година ИРЗ одржува
билатерални контакти со Адвокатската комора.
Притоа, во нивното средиште првенствено беше
поставено овозможувањето на размената на искуства со Сојузната адвокатска комора на Германија
(BRAK), со цел да се поддржи Комората како за
организациски така и за стратешки прашања. Како
дополнение на советувањата во рамките на проектот
на ЕУ и понатаму треба да се обезбеди ваквата размена, бидејќи во спротивно грузиската адвокатска
комора нема да може да одржува директна соработка
со другите национални адвокатски комори и бидејќи BRAK во поглед на своето посебно значење за
правната политика на Германија исполнува значајна
функција, служејќи како пример. Управниот одбор
на грузиската адвокатска комора беше реизбран
во декември 2013 година, па затоа за 2014 година се
планирани стручни разговори меѓу новите членови
на Управниот одбор и претставниците на BRAK. Во
фокусот на овие средби ќе бидат поставени прашања од областа на правната регулатива за вршење
на професијата, во врска со кои BRAK со својата
долгогодишна експертиза ќе може да ги поддржува
колегите и колешките од Грузија.
8

Middleton/Lynn, на истото место, стр. 9.
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Билатералните советувања на ИРЗ веќе неколку
години се насочени и кон слободно организираното
Здружение на адвокати, со кое во изминатите години
беа спроведени низа семинари за Европската конвенција за човекови права. Тие беа наменети за сите
заинтересирани адвокати, а пред сё за бранителите
во кривичната постапка, бидејќи нивната содржина
беше фокусирана на член 5 (Право на слобода и
безбедност) и на член 6 (Право на правична судска
постапка). Целта на овие настани е да се зголеми
свеста кај адвокатите за точните содржини и за
далекосежноста на овие права, за да може да се настојува на нивно почитување уште во кривичната
постапка. Освен тоа, нивен важен составен дел е и
занимавањето со Деловникот на судот во Стразбур,
првенствено затоа што голем број жалби на грузиски
државјани доживуваат неуспех пред Европскиот суд
за човекови права заради пропусти што се однесуваат
на нивната допуштеност. Ваквите семинари наидоа
на голем интерес од страна на грузиските адвокати
и затоа тие ќе се спроведуваат и во 2014 година.
Покрај оваа содржинска соработка, на Здружението му беше овозможено и институционално
советување со поддршка од страна на Германското
здружение на адвокати (DAV). Вистина е дека овде
состојбата е слична како онаа на адвокатските комори:
рамковните услови на грузиската и на германската
институција во поглед на финансиската опременост
и кадровската екипираност, големината и слично
многу тешко можат да се споредат. Така, грузиското
здружение на адвокати се финансира само од членарината на неколкуте стотини членови и речиси нема
повисока организациска структура. Од друга страна,
ова здружение има слични задачи како DAV, а тоа се:
застапување на интересите на адвокатите, осигурување на квалитетот во адвокатската професија, како
и обезбедување на задолжителните професионални
обуки. Затоа на овие теми во октомври 2012 година во
Тбилиси, како и во ноември 2013 година во Берлин,
беа одржани стручни разговори меѓу DAV и управниот одбор на грузиското здружение. Оваа размена
на искуствата ў предочи на грузиската страна на кој
начин Здружението би можело да се позиционира во
правно-политичките дискусии, со кои средства би
можеле да се постигне успех во односите со јавноста
и како може да функционира паралелното работење
на Здружението и на значително поголемата Комора.
Токму за темите лобирање и односи со јавноста и
понатаму постои потреба за поддршка, така што е
планирано советувањата во врска со овие теми да
продолжат во 2014 година.
И во третиот значаен комплекс, извршувањето
на кривичните санкции, меѓусебно се надополнуваат
активностите на проектот на ЕУ и билатералната
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работа на ИРЗ. Грузиската практика на извршување
на санкциите неколку години важеше како негативен
пример за постсоветски обележано извршување на
кривичните санкции во регионот, каде што, во голем
дел, беше тажна состојбата со големата пренаселеност во казнено-поправните установи, недоволната
обученост на персоналот и лошата медицинска
нега. Објавувањето на видеата со тортура од некои
установи, на кои можеа да се видат грозни детали
од очигледна систематска злоупотреба од страна
на персоналот, во септември 2012 година доведе не
само до промена на надлежната министерка туку и
на бројни службеници од висок ранг и раководители
на установи. Овој случај можеби беше и капката што
ја прелеа чашата на незадоволството од тогашната
влада, што еден месец подоцна доведе до неизбирање
на владата. Од разбирливи причини, оттогаш оваа
област засилено е поставена во центарот на владиното внимание, при што станува јасно колку е тешко
темелно да се обнови закоравениот систем. ИРЗ е
особено вклучена во реформите во оваа област во
рамките на еден проект на ЕУ преку еден долгорочен експерт, а во текот на минатата година веќе беа
направени неколку важни чекори. Проблемот со
пренаселеноста се ублажи со донесувањето на Законот за амнестија во декември 2012 година, а исто
така во моментов со голем интензитет се инвестираат државни средства за соодветна модернизација
на старите установи и делумно за градење на нови
установи, со цел да можат да се затворат некои од
зградите што се особено руинирани. Што се однесува до концепцијата за извршувањето на казните во
установите, на сите меродавни носители нa одлуките
во теорија им се познати основите на модерното и
хуманото извршување на кривичните санкции и тие
наидуваат на одобрување. Меѓутоа, главна задача
останува спроведувањето на овие критериуми во
практиката, било да е тоа во квалификацијата и самоподразбирањето на униформираните службеници во
затворите, во формата на плановите за извршување
на индивидуалните казни, во понудата на можности
за образование и вработување, во тесната поврзаност
меѓу извршувањето на кривичните санкции и областа на пробацијата и слично. Притоа, во текот на
минатите месеци постоеше еден практичен проблем
со честата промена на персоналот на сите нивоа во
надлежните грузиски државни органи, како и во
самите казнено-поправни установи. Од ова може
да се согледа дека за исправање на поранешните
структурни нерегуларности ќе биде неопходно уште
некое извесно време.
Експертите кои се вклучени во проектот на ЕУ,
делумно и како набљудувачи кои даваат критики,
го следат овој важен развој, а истовремено проектот
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овозможува работилници и семинари со цел да ја
покрие огромната потреба од обука на вработените
во казнено-поправните установи. Притоа, во смисла
на најдобрата можна одржливост се внимава на
тоа обуките да бидат наменети за оние вработени
кои планираат подолго време да останат во службата за извршување на санкциите. На билатерално
ниво и понатаму постои близок контакт меѓу ИРЗ
и Министерството за извршување на кривичните
санкции, како и со државните органи кои спаѓаат во
надлежност на ова министерство. Тоа е од причина
што потребата од теоретски инпут и од практични
искуства и понатаму е особено голема, а грузиските
партнери особено се интересираат за германските
искуства. Така, можат да бидат доставени небирократски кратки експертизи или мислења за актуелни
прашања, како што е, на пример, во врска со новата
верзија на Законот за извршување на санкциите. И
соработката на ИРЗ со Образовниот центар за извршување на санкциите на Грузија, што датира од 2010
година, ќе продолжи во рамките на поединечните
проекти. Овој центар е надлежен за обуките и усовршувањето на сите вработени, кои во државните
органи или во установите и самите се занимаваат
со извршувањето на санкциите. Тој моментално е
поддржан со проектот на ЕУ, а во меѓувреме добива
и повеќе државни средства заради совладување на
оваа задача. Имајќи го ова како заднина, поддршката
од страна на ИРЗ е неопходна особено тогаш кога за
некоја тема е потребна посебна експертиза.
Ваков проект, чијашто тематика е особено невообичаена, ќе заврши во јуни 2014 година. Во негови
рамки, преку соработка меѓу Институтот за извршување на санкциите во Долна Саксонија и Образовниот центар на Грузија беше изработен концепт за
воведување ментори во областа на извршувањето на
санкциите. Теориските основи за изборот, бараните
профили, основната квалификација и следењето на
работата на менторите беа изработени во рамките
на две работилници во Волфенбител и во Тбилиси.
Потоа, на заинтересираните вработени во казнено-поправните установи и на државните органи во
Грузија им беа избрани соодветни ментори, кои со
учество на еден германски експерт се обучуваа за
исполнување на својата задача. Во иднина тие треба,
пред сё, на нововработените лица да им послужат
како доверливи лица за контакт, да создадат ефикасна
мрежа и на тој начин да служат за подобрување на
комуникацијата и на размената на секојдневните
професионални проблеми во оваа тешка работна
област. Како особено пријатна беше опишана соработката со грузиските колеги и колешки, пред
сё од страна на експертите кои зедоа учество од
германска страна, д-р Јирген Херцог, раководител

во пензија на Училиштето за судско извршување
во Хамбург, и Гинтер Шровен, директор на Институтот за извршување на санкциите во Долна Саксонија. Нивната мотивирана и ефикасна дејност во
рамките на грузиската работна група го овозможи
изработувањето на концептот токму во согласност
со строгиот временски план. На тој начин, оваа
значителна новина можеше да биде конципирана и
спроведена за многу брзо време, што во Германија
едвај би можело да се замисли. Имплементацијата
треба да се следи уште некое извесно време, за да се
обезбеди одржливоста на проектот.
Друг важен проект на ИРЗ во 2013 година беше
посветен на Генералното јавно обвинителство на
Грузија. По смената на владата во есента во 2012 година исто така се случи и промена на раководството,
па јавните обвинителства се соочуваа со бран од
пријави. Променетото расположение кај населението
доведе до тоа што сега многу граѓани се осмелија да
се борат против нерегуларностите од претходните
години. Така, само за неколку месеци беа пријавени
преку 20.000 состојби на работите, што се протегаа
од случаи на експропријација, што беа декларирани
како доброволни подароци, па сё до случаи на злоупотреби и тортура во судските извршни институции9. Генералното јавно обвинителство се наоѓаше
и сё уште се наоѓа во тешка ситуација. Тоа мораше
брзо да ги разгледа овие пријави и на тој начин да ја
задоволи потребата на населението за разјаснување
од аспект на правната држава. Тоа едновремено е подложено на постојана критика од страна на сегашната
опозиција и на меѓународните набљудувачи, дека
некои постапки, пред сё оние против поранешни
државни службеници и политичари од висок ранг,
се водат во форма на селективна правда и се следат
со посебен интензитет10. Предизвиците пред кои
се исправени јавните обвинителства се особено
сложени, затоа што овде улога играат и недоволната
опременост со персонал и недостигот од искуство во
овие особено сензибилни истражни процеси. Имајќи
го ова како заднина, ИРЗ во 2013 година овозможи
неколку стручни разговори меѓу претставниците
на Генералното јавно обвинителство, а особено
јавниот обвинител на Грузија, кој во моментов е
на функција, и германските експерти од Сојузното
9

10

T. Hammarberg, “Georgia in Transition” (Грузија во транзиција), септември 2013 год., стр. 13, фуснота 15, достапно
на: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/all_
news/2013/human_rights_2013/ human_rights_report_2013_
en.htm.
Спореди со C. Atilgan/D. Aprasidze, Збогување со една
ера – Промена на власта во Грузија, КАС Информации
во странство 12/2013 год., стр. 78; Hammarberg, на истото
место, стр. 6 и следна.
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јавно обвинителство, како и од Генералното јавно
обвинителство во Берлин. Притоа, главни теми беа
систематското постапување на државниот орган при
таквиот порој од пријави, како и однесувањето со
политички чувствителни постапки, целисходни односи со јавноста и други слични теми. Овие разговори
би можеле да претставуваат основа за понатамошни
советувања. Со оставката на јавниот обвинител на
Грузија во есента 2013 година, по мандат од само
една година, ваквата соработка беше запрена. Сепак,
најавено е нејзино продолжување, бидејќи сериозните
проблеми и понатаму постојат, а персоналот што
дотогаш профитираше од размената на искуства и
понатаму останува во службата. Тоа значи дека оваа
несомнено деликатна тема можеби ќе биде следена
и понатаму. Причина за тоа е фактот што токму за
таа тема јавните обвинителства имаат потреба од
внимателна поддршка од страна на германските
експерти, кои ќе ги споделат своите долгогодишни
искуства во слични проблематични ситуации и со тоа
ќе можат да придонесат за поквалитетно работење
на колегите и колешките од Грузија.
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И во земјите што допрва се стремат за членство
во Европската унија европското право уште сега е од
големо значење во секојдневната правна практика.
Дополнителен показател за овој факт е околноста
што српската „Ревија за правото на осигурување“
(Revija za pravo osiguranja), што се објавува веќе 13
години, неодамна беше преименувана во „Европска
ревија за правото на осигурување“ (Evropska revija za
pravo osiguranja). Всушност, оваа ревија веќе подолго
време го имаше заслужено називот „европска“. Во
крајна линија, во неа веќе неколку години не се објавуваат само придонеси за прекугранични прашања
поврзани со правото на осигурување и за странската
осигурителна правна практика туку и преводи на
европските правни прописи, а особено на директивите од областа на правото на осигурување. На
тој начин ревијата им овозможува на читателите
од регионот, со помош на текстови на мајчин јазик,
т.е. што се однесува до читателите од Македонија,
на сроден јазик, поглед во структурата, техниката на
регулирање и содржината на европските директиви.
Тоа значи дека ревијата не е од интерес само на оние
што се занимаваат со правото на осигурување туку
и на правниците што сакаат да дознаат нешто повеќе
за заемното дејствување меѓу европското право и
националните законодавства. (А ако се земе предвид
значењето на европското право што постојано се
зголемува, тоа би требало да бидат сите правници,
без исклучоци.)
*

Авторот е регионален проектен раководител при ИРЗ
во Бон.

UDC 347.764:050 (497.1)(049.3)
1.19 Рецензија, приказ на книга, критика

Истовремено, „Европската ревија за правото
на осигурување“ е едно од малкуте списанија од
регионот што се специјализирани во една единствена правна област. На тој начин таа дава значаен
придонес за осигурување на квалитетот на работата
на правниците во оваа правна област, што е многу
значајна и за стопанството. Покрај тоа, оваа публикација е полезна и за лицата кои не се правници, пред
сё за економистите, бидејќи во неа се обработуваат
и економски прашања поврзани со осигурителната
индустрија. Овие информации, од своја страна, и
на правниците им го олеснуваат запознавањето со
практичните прашања на правото на осигурување
и со соодветните економски процени што се од
особено значење во оваа правна област.
Во изданието I/2014, меѓу другото, објавени се
следните статии: „Австриската експанзија во осигурувањето во централна, источна и југоисточна Европа
со посебен осврт на банкоосигурувачите“1 (автор:
Елизабет Штатлер), „Fenus nauticum – праизвор на
осигурувањето“2 (автори: Срѓан Владетиќ/Емилија
Станковиќ), „Клаузулите за злоупотреба во потрошувачките договори и договорот за осигурување“3 (Ана
Тарасиук-Флодровска), „Осигурување за спасување
на море и одговорноста на спасителот“4 (автор: Мишо
Мудриќ), „Третманот на пренесувањето/издвојувањето во правото на надзорот според германскиот
закон за надзор на осигурувањето и директивата
Солвентност II“5 (автор: Мартин Ланге), „Висина
на покритието во осигурување од граѓанска одговорност од употреба на моторно возило“6 (автор:
1

2
3

4
5

6

„Austrijska ekspanzija u osiguranju u centralnoj, istočnoj i jugo
istočnoj Evropi sa posebnim osvrtom na banko-osiguravače“.
„Fenus nauticum – praizvor osiguranja“.
„Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o
osiguranju“.
„Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja“.
„Tretman izdvajavanja (Outsourcing-а) u pravu nadzora prema
nemačkom Zakonu o nadzoru osiguranja i direktivi Solventnost II“.
„Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe
motornog vozila“.
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Милан Церовиќ). Судската практика на Европскиот
суд на правдата му е доближена на читателот со еден
коментар на пресуда на Европскиот суд на правдата
од 7 ноември 2013 година, случај C-442/12 по повод
толкување на член 4 став 1 од Директивата на Советот
87/344/ЕЕЗ во врска со осигурувањето на трошоците
на правната заштита (Пресудата на Европскиот суд
од 7 ноември 2013 година, случај C-442/12 по повод
толкувањето на член 4 став 1 на Директивата на
Советот 87/344/EEC во врска со осигурувањето од
трошоците на правна заштита 7) (автор: Јелена
Газивода). А преводот на преработената верзија на
Директивата 2009/138/ЕЗ на Европскиот парламент
и на Советот од 25.11.2009 година за почнување и
вршење на дејноста осигурување и реосигурување
– Солвентност II дава увид во утврдувањето на
нормите на ЕУ.
Извештаите за дејноста на Здружението за правото на осигурување на Србија Во ова издание: Јован
Славниќ по повод објавувањето на 11 том од зборникот „Историја на осигурувањето во Австрија“8,
рубриката „Осигурувањето во светот – вести“ (избор
и превод: Нела Букоровиќ) и упатувањето на „избрани книги“, што делумно содржат и понатамошни
ликови на интернет (избор и превод исто така на
Нела Букоровиќ) ја заокружуваат богатата понуда
на информации во оваа ревија. Во рубриката „Избрани книги“, во актуелното издание на ревијата
(1/2014), всушност се претставени само книги на
германски автори. Тие се занимаваат со основите
на финансиската економија на претпријатија, со
основните поими на теоријата на ризик, со постапувањето на германските осигурители на живот во
сегашниот период на ниски камати. Не недостига
ниту упатувањето на една книга што се занимава
со темата „Добивката наспроти ориентацијата кон
клиентот – кои се целите на германските посредници во осигурувањето?“ Ова последново покажува
дека овде навистина сеопфатно, но и критички се
разгледуваат темите „осигурување“ и „право на
осигурување“. Впрочем, европската ориентација
на ревијата се покажува и во тоа што придонесите
можат да се достават и на англиски или на германски
јазик. Сепак, главен јазик на ревијата е српскиот јазик.
(При што, поради силниот регионален ангажман на
издавачот, придонесите можат да се објавуваат и на
други варијанти на „нашиот јазик“9). Доставените
7

8
9

Presuda Evropskog suda od 07. novembra 2013. godine, slučaj
C-442/12 povodom tumačenja člana 4, stava 1 Direktive Saveta
87/344/EEC u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite.
„Istorija osiguranja Austrije“.
Се мисли на српско/хрватско/босанско/црногорското јазично подрачје (заб. на редакторот на герм. правна терм.).

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

придонеси мораат првпат да бидат објавени во оваа
ревија. Тоа е повеќе од разбирливо кога се работи за
придонеси на српски или на некој сличен јазик. Што
се однесува до објавувањето на придонеси првпат
во списанија на други јазици, ова за жал доведува
до тоа тие да не бидат прифатени во нивен превод.
Издавачите би требало да го преиспитаат ова прашање, бидејќи на тој начин им се оневозможува
на читателите, кои не можат да читаат списанија
на странски јазик (било да е тоа затоа што не располагаат со соодветните јазични знаења или, пак,
затоа што од практични причини немаат пристап
до таквите списанија), на овој начин да се запознаат
со ваквите извори.
Ревијата се објавува четири пати годишно. По
правило, таа содржи стотина страници. На крајот
на секое издание се наоѓа и повик за доставување
трудови, што може да се најде и на интернет, на www.
erevija.org. На истото место, исто така и во бројот
1/2014, може да се најде и еден повик „Изјава за етика
во објавувањето и злоупотреба во објавувањето“,
што пред сё служи за борба против плагијатите во
научната област. И ова го покажува големиот ангажман, што го покажуваат издавачите, редакцијата и
авторите на оваа ревија што во најразлична смисла
може да се смета за „европска“.

Dr. Stefan Pürner
Besprechung der in Serbien erscheinenden
Zeitschrift “Evropska revija za pravo osiguranja
– European Insurance Law Review”
(Zusammenfassung)
Vorliegend wird die in Serbien erscheinende Zeitschrift
“Evropska revija za pravo osiguranja - European Insurance
Law Review“, die von der serbischen Vereinigung für Versicherungsrecht herausgegeben wird, vorgestellt. Hierbei
wird insbesondere die Bandbreite der in der Zeitschrift
veröffentlichten Beiträge hervorgehoben und darauf
hingewiesen, dass in dieser Zeitschrift auch eine ganze
Reihe von europarechtlichen Vorschriften, insbesondere
Richtlinien aus dem Bereich des Versicherungsrechts,
in übersetzter Fassung veröffentlicht wurden. Dadurch
wird es den Lesern der Region ermöglicht, anhand von
Texten in der eigenen Sprache oder in einer verwandten
Sprache einen Einblick in Aufbau, Regelungstechnik und
den Inhalt europäischer Richtlinien zu erhalten.
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М-р Александар Љ. Спасов*

„Водич за членот 5-право на слобода и
безбедност, член 5 од Конвенцијата“ и
„Извештај од истражувањето:
Позитивни обврски за земјитечленки според членот 10 за заштита
на новинарите и за спречување на
неказнивоста“
Издавач: ИРЗ – Германска фондација за
меѓународна правна соработка, Европски суд
за човекови права и Макавеј, Скопје 2014
Успешната соработка меѓу Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) со
седиште во Бон, СР Германија, и Европскиот суд за
човекови права (ЕСЧП) при Советот на Европа во
Стразбур, наднационален судски орган што пресудува по жалби на државите-потписнички, но многу
поважно и по индивидуални жалби за прекршување
на некое од правата и слободите гарантирани со
Европската конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи (ЕКЧП) продолжува и во
2014 година. Имено, на почетокот од 2014 година,
иако подготвувани уште во втората половина на 2013
година, излегоа од печат преводите на македонски
јазик на „Водичот за членот 5-право на слобода и
безбедност, член 5 од Конвенцијата“, како и „Извештајот од истражувањето: Позитивни обврски
за земјите-членки според членот 10 за заштита на
новинарите и за спречување на неказнивоста“ и
тоа во единствена публикација. Публикацијата е во
издание на Германската фондација за меѓународна
правна соработка (ИРЗ) со средства од германскиот
придонес во Пактот за стабилност на Југоисточна
Европа, поддржан од сојузните министерства за
правда и за надворешни работи на СР Германија,
како и на Европскиот суд за човекови права. Оваа
публикација е второ вакво издание што следува
по издавањето на преводот на македонски јазик на
„Практичниот водич за критериумите за допуштеност“ од истите издавачи.
Уникатната положба на Судот, со чијашто работа
се надмина деклараторниот карактер на слични акти
како на регионално, така и на меѓународно право
и од Конвенцијата создаде ефикасен и делотворен
*

Авторот е асистент на научната област воведни и теоретски
правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје и еден од главните и одговорни уредници на
списанието „Европско право“
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инструмент за заштита на човековите права, но и
долгогодишната судска практика на ЕСЧП претставуваат непроценлив извор на знаења и добри практики
како за националните судови и останатите правосудни органи во државите-потписнички, така и за
правната наука. Дополнително, судската практика на
ЕСЧП претставува извор на правото што, во голема
мера и формално, ги обврзува националните судови
при одлучување за спорови во врска со примената
на Конвенцијата, за која првенствено се одговорни
државните органи во државите-потписнички, бидејќи за нив Конвенцијата не е единствено преземена
меѓународно-правна обврска, туку преку процесот
на ратификација, таа е и дел од нивниот внатрешен
правен поредок. Во таа смисла, објавувањето на
судската практика на ЕСЧП на македонски јазик
значително го олеснува пристапот на судиите, јавните
обвинители, адвокатите, но и на државните службеници кои работат во органите на управата до овој
значаен извор на правото. Секако, судската практика
е значајна и за законодавците, бидејќи повреди на
правата и слободите заштитени со Конвенцијата не
се случуваат единствено со поединечни управни или
судски акти или материјални дејства на државните
службеници, туку можат да прераснат во системски
повреди доколку се резултат на определени општи
правни акти како што се законите што ги донесуваат
законодавците.
Конкретната публикација се однесува на два
исклучително важни члена од Конвенцијата, а тоа се
правото на слобода и безбедност и особено правата
на лицата кои се лишени од слобода, вклучувајќи ги
осомничените и обвинетите лица чијашто слобода е
ограничена како резултат на апсење и/или изречена
мерка притвор заради обезбедување присуство,
заштита на доказниот материјал и сведоците и
спречување на повторување на кривичното дело од
страна на истото лице. Вториот дел од публикацијата
се однесува на позитивните обврски за државата
за заштита на правото на слободата на изразување
заштитено во член 10. Ова посебно се однесува за
новинарите кои во едно демократско општество со
силата на зборот во разните медиуми треба да бидат
главен јавен коректив на произволното вршење на
власта од страна на државните органи.
Накратко, првиот дел на публикацијата посветен на член 5, на почетокот, го анализира опсегот
на примената на член 5 што ја гарантира слободата
и безбедноста на секој поединец и забранува незаконско, односно произволно лишување од слобода.
Тргнувајќи од главната цел на гарантираното право,
публикацијата се осврнува на проблематиката на
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законитоста на притворот (во глава 2), а во глава
3 на лишувањата од слобода што се допуштени
според член 5, како што се притворот по осудителна пресуда, притворот поради непочитување на
судски налог или на законска обврска, истражниот
притвор, притворот на малолетник, притворот од
медицински или социјални причини и притворот
на странец. Во четвртата глава се обработени процесните гаранции за заштита на правата на лицата
лишени од слобода, како што се известувањето
за причините за апсењето, правото на неодложно
изведување пред судија, правото на судење во разумен рок или на ослободување во текот на судската
постапка, правото на разгледување на законитоста
на притворот во кус рок од страна на суд и правото
на надоместок за незаконито притворање. На крајот
од публикацијата е даден обемен список на пресуди и
одлуки на ЕСЧП што се користени при обработката
на посебните аспекти на член 5 во публикацијата,
но и претставуваат релевантна судска практика
(case law) на ЕСЧП во однос на правото на слобода
и безбедност заштитено со член 5 од Конвенцијата.
Значајно е да се спомене и дека преведувачот
и лекторот за стручната правна терминологија се
соочија со бројни дилеми во однос на соодветната
македонска правна терминологија и усогласеноста на терминологијата во законските текстови во
Република Македонија што се однесуваат на оваа
област. Така, во бројните фусноти додадени од страна на лекторот за стручната правна терминологија
се објаснува значењето на термините употребени
во преводот, се анализира различниот опфат на
термините употребени во македонскиот текст во
споредба со оригиналот на англиски јазик, но и се
укажува на потребата за усогласување на терминологијата што се користи во различните закони што
се однесуваат на оваа област во Македонија, како и
на потребата од конечен почеток на подготовка на
соодветен речник на правни термини на македонски
јазик, што не само што ќе ги надмине проблемите
кај научниците, но и кај правниците практичари
при употребата на стручните термини, туку ќе придонесе и кон збогатување на фондот на зборови на
македонскиот јазик.
Како што веќе беше споменато, вториот дел на
публикацијата се однесува на позитивните обврски
за земјите-членки според член 10 од Конвенцијата
(слобода на изразување) за заштита на новинарите и
спречување на неказнивоста. Во овој релативно кус
текст, се наведуваат општите начела за позитивните
обврски создадени во рамките на долгогодишната
практика на ЕСЧП, како и позитивните обврски според член 10, што исто така произлегуваат од судската
практика. Притоа, ЕСЧП, пресудувајќи во повеќе
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предмети, ја истакнува „фундаменталната улога
на слободата на изразувањето во едно демократско
општество, особено кога, преку печатот, служи за
пренесување информации и идеи од општ интерес,
што јавноста има право да ги добие“. При дефинирање на концептот за позитивна обврска ЕСЧП
го развил начелото дека „концептот за позитивна
обврска претполага поголема важност во врска со
секакво насилство или закани за насилство упатени
од страна на приватни лица против други приватни
лица, какви што се новинарите, кои го остваруваат
правото на слобода на говор“. Понатаму, во вториот
дел на публикацијата се презентира клучната судска
практика на ЕСЧП за позитивните обврски според
член 10 со соодветни коментари и објаснувања на
судската практика.
Наместо заклучок, може да се истакне дека
претставената публикација е од особена важност
токму за правната, но и за политичката и воопшто
општата јавност во Република Македонија, имајќи
ги и предвид сериозните укажувања и критики од
страна на Европската унија во нејзините годишни
извештаи за напредокот, но и укажувањата и од други
влијателни владини и невладини меѓународни, но
и домашни организации за недостатоци токму во
однос на употребата, па и злоупотребата, на притворот и третманот на притворените лица, односно
лицата лишени од слобода. Не помалку приговори
постојат и за положбата на новинарите, како и воопшто слободата на изразување во македонското
општество. Оваа публикација има цел да даде придонес во подобрувањето на овие недостатоци и во
надминувањето на постоечката состојба.

Aleksandar Lj. Spasov M.A.
Buchbesprechung: „Führer zu Artikel 5- Recht
auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5 der
Konvention“ und „Forschungsbericht: Positive
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten
gemäß Artikel 10 zum Schutz der Journalisten
und zur Verhinderung der Straflosigkeit“
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt die kürzlich erschienene Buchpublikation mit der mazedonische Übersetzung des
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
herausgegebenen „Führers zu Artikel 5-Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5 der Konvention“ und des
„Forschungsberichtes: Positive Verpflichtungen für die
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 zum Schutz der Jour-
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nalisten und zur Verhinderung der Straflosigkeit“ vor, die
von der IRZ mit Mitteln des Auswärtigen Amtes aus dem
deutschen Beitrag zum Stabilitätspakt für Südosteuropa
herausgegeben wurde. Der Autor hebt hervor, dass dieser
Publikation eine erhebliche Bedeutung zukommt, weil sie
mazedonischen Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten,
aber auch den Beamten der Verwaltungsbehörden, den
Zugang zur einschlägigen Rechtsprechung des EGMR

in ihrer eigenen Sprache ermöglicht. Darüber hinaus
betreffen verschiedene, in den Fortschrittsberichten der
EU enthaltene Kritikpunkte gerade die Festnahmepraxis
(insbesondere die Verhängung von Untersuchungshaft),
aber auch die Stellung der Journalisten sowie die Freiheit
der Meinungsäußerung in der mazedonischen Gesellschaft überhaupt.

Д-р Штефан Пирнер*

Публикациите на овластениот
повереник за заштита на
рамноправноста на Република Србија
Борбата за рамноправност на сите луѓе од различно национално потекло, пол, религија, како и
политичка и друга ориентација, односно борбата
против дискриминацијата, претставува тема што
e од особено значење во сите земји од регионот.
Затоа, во оваа област постои зголемена потреба од
собирање, ширење и објавување информации, на
пример за примена на соодветните правни прописи,
и надвор од границите на некоја определена земја.
Ваквата регионална размена се олеснува со тоа што
критериумите, што треба да се применат за правно оценување на случаите на дискриминација, се
исти во сите држави од регионот, бидејќи сите тие
се членки во Советот на Европа и затоа таму важи
Европската конвенција за човекови права. Слични
се и различните национални закони за заштита од
дискриминација. Покрај тоа, овие закони треба да се
применуваат во смисла на Европската конвенција за
човекови права. Од таа причина, публикациите на
овластениот повереник за заштита на рамноправноста на Република Србија (всушност, се работи за
повереничка, бидејќи оваа позиција моментално ја
исполнува проф. д-р Невена Петрушиќ од Ниш) е
од голем интерес и за читателите (не само за правниците!) од другите држави во регионот.
Од многубројните вакви публикации овде ќе бидат претставени само неколку, што би можеле да бидат
од полза надвор од границите на Србија. Причина за
ова е и фактот што повеќето од овие публикации се
достапни од секоја работна маса во регионот на која
стои компјутер со интернет-приклучок. Имено, тие
не се објавуваат само во печатена верзија, туку можат
да се преземат и како ПДФ-верзија на интернет на
*

Авторот е регионален проектен раководител при ИРЗ
во Бон.

UDC 342.727:341232 (497.1:4)
1.19 Рецензија, приказ на книга, критика

http://www.ravnopravnost.gov.rs под „извештаи и публикации“ (izvestaji i publikacije). Оваа веб-страница
има верзија на кирилица и на латиница. Покрај тоа,
таа има и англиска верзија. Некои од овие публикации се објавуваат и на јазиците на малцинствата во
Србија, како што се албански (спореди, на пример,
со http://www.ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/
praktikum_za_zastitu_od_diskriminacije_albanski.
pdf), словачки, ромски (http://www.ravnopravnost.
gov.rs/jdownloads/files/praktikum_za_zastitu_od_
diskriminacije_romski.pdf) или унгарски (http://www.
ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/praktikum_za_
zastitu_od_diskriminacije_madjarski.pdf). Покрај
тоа, голем дел од овие документи се објавуваат и на
англиски јазик. На тој начин тие стануваат достапни
и за помладите колеги од другите земји во регионот,
кои го говорат „нашиот јазик“1, но не научиле да го
читаат кирилското писмо.
На споменатата веб-страница, од една страна,
можат да се најдат годишни изданија со мислења
и препораки за поединечни случаи, мислења за
закони и јавни соопштенија. Така, на пример, во
изданието од 2013 година, „Зборник на мислења,
препораки и предупредувања на овластениот повереник за заштита на рамноправноста“ („Zbornik
mišljenja, preporuka i upozorenja Poverenika za zaštitu
ravnopravnosti“), што може да се преземе од http://
www.ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/zbornik_
misljenja_-_knjizni_blok.pdf, на повеќе од 500 страници се наоѓаат околу 150 вакви документи. Публикацијата е поделена по теми („причини за заштита“),
како што се дискриминација поради национална
припадност, поради полот, поради инвалидност,
поради политички и верски убедувања, со што значително се олеснува практичната работа со ова дело.
Многу лесен за користење е и прирачникот „Прирачник за борба против дискриминацијата на работ1

Се мисли на српско/хрватско/босанско/црногорското јазично подрачје (заб. на редакторот на герм. правна терм.).
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ното место“ („Priručnik za borbu protiv diskriminacije
na radu“) (http://www.ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/
files/prirucnik_za_borbu_protiv_diskriminacije_na_
radu.pdf), во кој визуелно особено се подвлечени
основните идеи и примерите на случаи. На тој начин
овој прирачник е лесно разбирлив и за оние што не
се правници. Во него се разгледуваат и одредбите
против дискриминација во сферата на работните
односи донесени од страна на ОН, на Меѓународната
организација на трудот, како и на српското законодавство. Со тоа станува јасно преплетувањето меѓу
меѓународните и националните извори на правото.
Од особено значење е четвртото поглавје, во кое со
помош на голем број примери е прикажана дискриминацијата на работното место во практиката.
Посебен акцент треба да се стави на коментарот
на Законот за забрана на дискриминацијата (Zakon
o zabrani diskriminacije), што беше изработен од
страна на Невена Петрушиќ, Ивана Крстиќ и Танасије Маринковиќ и неодамна беше објавен од
Правосудната академија во Белград. Трудот од речиси 400 страници има единствена поделба: За секој
член најпрвин се наоѓаат образложенија во врска со
основите во српскиот устав, а потоа во меѓународните правни текстови. Во понатамошниот многу
систематски коментар како објаснување наведени
се и случаи од судската практика на ЕСЧП. Ваквата
јасна структура значително го олеснува ракувањето
со овој коментар. Бидејќи законите за заштита од
дискриминацијата на различните држави содржат
слични одредби и се темелат на ЕКЧП, овој коментар
може да се примени и за толкување на законите за
заштита од дискриминација на други држави, а не
само на Србија. Сепак, на оние што редовно читаат
германски коментари, ќе им падне во очи дека човек
мора долго време да бара за да открие кој од тројцата
автори кој член го коментирал. Имено, податоците
за авторите на секој од коментарите се наоѓаат дури
на последната страница. Во идните изданија на овој
коментар би можело да се размисли дали би било
подобро да се прикаже поголема транспарентност
во врска со авторите на соодветните коментари. Тоа
може лесно да се направи со помош на современите
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програми за обработка на текст преку наведување
на соодветните информации во заглавјето на секоја
поединечна страница.
Ова се само неколку примери од публикациите
на овластениот повереник за заштита на рамноправноста. На веб-страницата можат да се најдат уште
многу такви примери. При нивното читање човек
останува вчудоневиден од фактот како е можно
една толку млада институција со ограничен број на
персонал да објави толку многу публикации што
се релевантни за практиката. На крајот, од другите
вакви публикации би требало да се споменат барем
уште следните: „Судска граѓанско-правна заштита
од дискриминација“ („Sudska građanskopravna zaštita
od diskriminacije“) http://www.ravnopravnost.gov.rs/
jdownloads/files/sudska_gradjanskopravna_zastita_
od_diskriminacije.pdf и „Медиуми во Србија: од дискриминација до рамноправност“ („Mediji u Srbiji:
od diskriminacije do ravnopravnosti“) http://www.
ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/mediji_u_srbiji_
book_web.pdf. Впрочем, некои од овие публикации, во
печатена верзија, се испечатени на еколошка хартија.

Dr. Stefan Pürner
Buchbesprechung: Die Publikationen der
serbischen Gleichstellungsbeauftragten
(Zusammenfassung)
Der Beitrag stellt die Publikationen der Gleichstellungsbeauftragten der Republik Serbien vor. Hervorgehoben wird, dass diese aufgrund ihrer umfangreichen
Bezugnahmen beispielsweise zur Europäischen Menschenrechtskonvention und zur Rechtsprechung des
EGMR auch für die Arbeit mit Antidiskriminierungsgesetzen in anderen Staaten der Region hilfreich sein
können. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass diese
Publikationen auch als Download angeboten werden
und viele von ihnen auch in den Sprachen von Minderheiten (zum Beispiel Albanisch, Slowakisch, Romi oder
Ungarisch) vorhanden sind.
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ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ТРУДОВИ
„Европско право“ е правно списание основано од
страна на Германската фондација за меѓународна
правна соработка, регистрирано здружение (скратено:
ИРЗ) во соработка со македонски правници. Целта
на ова списание е да создаде форум за објавување на
научни статии и информативни прилози од европското право и неговото влијание врз националното
право на земјите-членки, но и на оние земји што (сё
уште) не се членки на Европската унија.
Особено пожелни се научните трудови за следните рубрики:
– Актуелности од европското право;
– Актуелности од македонското право;
– Актуелности за влијанието на европското право
врз правото на другите држави, особено на оние
од југоисточна Европа.
Авторите можат слободно да ги изберат конкретните теми на своите трудови. Особено добредојдени
се трудовите што се релевантни за практиката, оние
трудови што имаат придонес за развојот на правото, како и трудовите на младите научници кои се на
почетокот на својата академска кариера.
Со цел да се обезбеди високо ниво на сите научни
трудови, тие ќе бидат рецензирани. Сите статии што
позитивно ќе бидат оценети од страна на рецензентите,
а поради ограничениот обем на списанието нема да
можат да бидат објавени во следниот број, ќе бидат
земени предвид за бројот што ќе следи по него.
Авторите се сами одговорни за содржината на
своите трудови. Тие му ги отстапуваат на „Европско
право“ правата за објавување на трудот во печатена и
во електронска форма на Интернет, како и за евентуален превод на македонски јазик. Објавените трудови
авторите можат да ги објавуваат во други публикации,
во печатена или во електронска форма, по истекот на
една година од нивното прво објавување во ревијата
„Европско право“, со наведување на изворот каде што
тие за првпат биле објавени.
Со поднесувањето на својот манускрипт, авторот
ги прифаќа сите услови што се наведени во овој повик
за доставување трудови и гарантира дека неговиот

труд во формата во која е предаден или во слична
форма не бил објавен на друго место и оти не постојат
права на трети лица.
СТАТИИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ:
Можат да се доставуваат два вида на научни трудови:
1. Подолги статии (10-20 страници, фонт Times New
Roman, големина на фонтот 12, проред 1,5).
2. Кратки научни трудови (3-9 страници, фонт Times
New Roman, големина на фонтот 12, проред 1,5).
Една страница ја сочинуваат 1.500 карактери.
Со секој труд треба да се достави и краток извадок/
резиме (до 200 збора), заедно со пет клучни збора
на крајот од резимето, што од страна на редакцијата
ќе бидат преведени на германски и/или на англиски
јазик. Преведеното резиме ќе му биде испратено на
увид на авторот.
За да се обезбеди единствен начин на цитирање
и наведување на изворите, потребно е авторите да
се придржуваат до правилата за цитирање што се
содржани во овој повик.
Трудовите можат да се предадат на македонски
јазик или на германски јазик во електронска форма
како документ во Word на следната е-пошта:
ep.redakcija@t-home.mk. Заедно со трудот треба
да се предаде и кратка лична биографија (една страница), што содржи податоци за образованието и
професионалната кариера на авторот, како и список
со евентуалните досегашни публикации.
Рокот за предавање на трудовите за следниот број
на списанието е 1.11.2014 година.
Известувањето за прифатените трудови ќе биде
објавено до 1.12.2014 година.
Рок за предавање на евентуално доработените и
коригирани трудови: 15.12.2014 година.
Вашите прашања можете да ги упатите на следната
е-пошта: ep.redakcija@t-home.mk.
Или на телефонскиот број +389 70 268 293 (Александар Спасов) или +389 71 547 752 (Наташа Андреевска-Томовска).
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ЦИТИРАЊЕ И НАВЕДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ

2. Наведување во фуснотите

Цитирање

2.1. Наведување на судски одлуки

„xxxx“

При наведувањето на судските одлуки се препорачува цитирање на начин што е вообичаен за
релевантната земја, на пример:

C Цитатите треба да бидат наведени
под знак за наводници.
C Цитатите што се подолги од
четири реда треба да бидат
наведени како целина/во еден
блок.
„xxxx.“
C Знакот за наводници секогаш
треба да биде ставен по крајниот
интерпункциски знак.
[xxxxxx]
C Ако авторот сака да внесе личен
коментар во цитатот, тогаш тој
коментар треба да биде ставен во
аглести загради.
[Подвлечено C Ако цитатот содржи делови што
од страна
се истакнати од страна на авторот
на авторот]
со закосени букви/курзивно, тоа
треба да биде наведено.
N.B.
Доколку некој цитат е содржан
во некоја фуснота, тогаш изворот
треба да биде наведен веднаш по
крајот на цитатот.
Наведување на изворите
По правило, референциите и изворите треба да
бидат наведени во фусноти, а да се избегне нивното
наведување во текстот. Бројот на фуснотата треба да
биде ставен по крајниот интерпункциски знак, доколку
се однесува на целата реченица, односно директно по
зборот, ако се однесува само на тој збор.
1. Наведување во текстот
Ако изворите, како, на пример, законите или меѓународните спогодби, треба да се наведат во текстот,
земете го предвид следното:
При првото наведување потребно е да се даде
нивниот целосен назив.
Ако треба да се употреби кратенка, таа би требало
да биде наведена при првото споменување на изворот.
Во случај да се наведуваат правни акти што не се
донесени на македонски јазик, при првото наведување потребно е покрај називот на македонски јазик
во аглеста заграда да стои и оригиналниот назив.
На пример: Чл. 5 од Законот за нотарска заверка на
исправите [Beurkundungsgesetz].
„Член“, „став“, „алинеја“ – доколку се наведуваат
во текстот, тие не треба да бидат во скратена форма.
Ако, пак, се стават во загради, тогаш, исто како и во
фуснотите, се скратуваат (Чл. 34 ст. 2).

(а) BGH 4 October 1974, BGHZ 67,207; NJW 1977 S. 35.
(б) Одлука на Европскиот суд на правдата од 3 јуни
2010 год., C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid vs. Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc).
(в) Одлука на Врховниот суд на Република Македонија
ПССРУ, бр. 41/2011 од 06.11.2012 година, објавена
на (последен пат пристапено на 15.12.2012 год.).
(г) Smith v. Lincoln, 205 US 423 (2001).
2.2. Наведување закони и меѓународни спогодби
Доколку се наведуваат правни акти што не се
изворно донесени на македонски јазик, при првото
наведување потребно е покрај називот на македонски
јазик во аглеста заграда да се наведе и оригиналниот
назив. На пример, Чл. 5 од Законот за нотарска заверка
на исправите [Beurkundungsgesetz].
При првото наведување на правниот акт може
да биде дадена и кратенката што ќе се употребува во
понатамошниот текст.
При првото наведување на правниот акт потребно
е да биде наведен и бројот на службениот весник каде
што тој е објавен, вклучувајќи ги и сите дополнителни
измени.
2.3. Наведување монографии
2.3.1. Прво наведување
Според следниот редослед се наведуваат:
1) Иницијалите од името на авторите или на издавачите и нивните презимиња. Ако има повеќе од
еден автор/издавач, треба да се наведе само името
на првиот автор, со додавката „et al“.
2) Целосниот наслов на книгата (означен со закосени
букви).
3) Изданието и/или волуменот, томот, секцијата.
4) Место на издавање (ако има повеќе, само првоспоменатото).
5) Издавач.
6) Година на издавање.
7) Број на страниците на кои се упатува.
Во поглед на интерпункцијата, треба да се следи
следниот пример:
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М. Ристова, Одговорноста на судиите во Република
Македонија, 1. издание (Скопје, Фондација ИРЗ 2012)
стр. 23;
А. Спасов, Државниот суверенитет и глобализацијата, 1. издание (Скопје, Фондација Фридрих Еберт,
канцеларија во Скопје 2011) стр. 56.
Насловите што не се на македонски јазик не се
преведуваат, но потребно е во аглести загради да се
даде нивен превод на македонски. За авторите, кои
своите трудови ги предаваат на странски јазик, преводот на насловите го прави преведувачот. Сепак, за
насловите што изворно не се на германски, англиски
или француски јазик, авторите сами треба да направат
превод на англиски јазик во аглести загради.
2.3.2. Подоцнежно наведување
Подоцнежните наведувања се вршат така што се
наведува името на авторот и кратенката „op. cit.“, со
наведување на фуснотата во која за првпат е споменато делото, а потоа следи бројот на страницата на
која се упатува.
Доколку во истата фуснота се наведени повеќе
дела на истиот автор, потребно е да се наведат насловот на делото, бројот на фуснотата во која тоа за
првпат е наведено, како и бројот на страниците на
кои се упатува.
2.4. Наведување придонеси во зборници
2.4.1. Прво наведување
Според следниот редослед се наведуваат:
1) Иницијалите од имињата на авторите и презимињата. Доколку се повеќе од два автора, треба
да се наведе само првиот од нив, со додавката „et
al.“.
2) Целосниот наслов на придонесот (меѓу единични
наводници, на пример „xxxx“).
Името на издавачот (доколку го има), по кое следи
„ed.“ или „eds“ (за англиската верзија) или „Hrsg.“
(за германската верзија).
3) Местото на издавање (ако има повеќе, само првоспоменатото).
4) Издавачот.
5) Годината на издавање.
6) Бројот на првата страница на која почнува трудот
и бројот на страницата на која се упатува.

На пример:
Weiler, ‘European Citizenship and Human Rights’, in
J. A. Winter, et al., eds, Reforming the Treaty on European
Union: The Legal Debate (The Hague, Kluwer 1996) стр.
21 на стр. 27.
Симичек, „Управното право во Република Чешка – Развој и избрани проблеми“ во Излагања од
управното право и управното судство, Придонеси
од работата на Фондацијата за меѓународна правна
соработка (ИРЗ) Македонија том III (Скопје, Магор
и Фондација ИРЗ 2011) стр. 49 на стр. 55.
2.4.2. Подоцнежни наведувања
Исто како и при цитирањето на монографиите,
само што наместо „op. cit.“ треба да се наведе „loc. cit.“.
2.5. Наведување статии од периодики
2.5.1. Прво наведување
Според следниот редослед се наведуваат:
1) Иницијалите од имињата на авторите и презимињата. Доколку се повеќе од два автора, треба да
се наведе името само на првиот автор, со додавката
„et al.“.
2) Насловот на трудот (меѓу единични наводници,
на пример „xxxx“).
3) Бројот.
4) Називот на списанието (курзивно/закосено; треба да се наведе полниот назив, а ако се работи за
меѓународно познато списание, може да се користи
и вообичаената кратенка).
5) Годината на издавање.
6) Првата страница на трудот и бројот на страницата
на која се упатува.
На пример:
A. Durakovic, “Jedinstvena pravila o imovinskopravnim aspektima registrirane zajednice u Evropskoj
uniji” [Единствени правила за имотно-правните аспекти
на регистрираната заедница во Европската унија], 1
Nova pravna revija (2012) стр. 18 на стр. 20.
2.5.2. Подоцнежно наведување
Исто како при цитирање на монографиите, само
што наместо „op. cit.“ треба да се наведе „loc.cit.“.
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AUSSCHREIBUNG
Die „Evropsko pravo“ ist eine von der Deutschen Stiftung
für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (kurz
IRZ) in Zusammenarbeit mit mazedonischen Juristen
gegründete Rechtszeitschrift. Ziel dieser Zeitschrift ist es,
ein Forum für die Veröffentlichung von wissenschaftlichen
Artikeln und informativen Beiträgen zum europäischen
Recht und seinen Auswirkungen auf die nationalen Rechte
der Mitgliedsstaaten, aber auch derjenigen Staaten, die
(noch) nicht Mitglied der EU sind, zu schaffen.
Insbesondere sind Beiträge für die folgenden Rubriken
erwünscht:
– Аktuelles aus dem europäischen Recht,
– Aktuelles aus dem mazedonischen Recht,
– Aktuelles zum Einfluss des europäischen Rechts auf
das Recht anderer Staaten, insbesondere solcher in
Südoseuropa.
Die jeweiligen Themen der Beiträge können die Autoren
frei wählen. Besonders willkommen sind praxisrelevante
Beiträge, Beiträge, die zur Rechtsentwicklung beitragen,
sowie Beiträge junger Wissenschaftler, die sich am Anfang
ihrer akademischen Laufbahn befinden.
Um ein hohes Niveau aller Beiträge zu gewährleisen,
werden die Beiträge rezensiert. Alle Artikel, die durch
die Rezensenten positiv bewertet werden, aber wegen des
begrenzten Umfangs der Zeitschrift nicht in der folgenden
Ausgabe veröffentlicht werden können, können in der
nachfolgenden Ausgabe berücksichtigt werden.
Für den Inhalt ihrer Beiträge sind die Autorinnen
und Autoren selbst verantwortlich. Die Autorinnen und
Autoren treten an die „Evropsko pravo” das Recht zur
Veröffentlichung in Druckform und in elektronischer
Form im Internet sowie einer eventueller Übersetzung in
die mazedonische Sprache ab. Die veröffentlichten Beiträge können die Autorinnen und Autoren nach Ablauf
einer einjährigen Frist ab der Erstveröffentlichung in der
“Evropsko pravo” in anderen Publikationen, in gedruckter oder elektronischer Form, mit Angabe der Quelle der
Erstveröffentlichung veröffentlichen.
Die Autorin/der Autor akzeptiert durch die Einreichung
des Manuskripts alle in dieser Ausschreibung aufgeführten
Bedingungen und garantiert, dass der Beitrag in der abge-

gebenen oder einer ähnlichen Fassung nicht anderweitig
veröffentlicht wurde und keine Drittrechte daran bestehen.
ARTIKEL UND BEITRÄGE:
Es können zwei Typen von Beiträgen eingereicht
werden:
1. Längere Artikel (10-20 Seiten, Times New Roman,
Schriftgröße 12, Absatz 1,5)
2. Kurze Beiträge (3-9 Seiten, Times New Roman, Schriftgröße 12, Absatz 1,5)
1500 Zeichen gelten als eine Seite. Zu jedem Beitrag
sollte eine kurze Zusammenfassung (bis 200 Wörter) abgegeben werden, mit fünf Schlüsselwörtern am Ende der
Zusammenfassung, die von der Redaktion nach deren in
die deutsche und/oder englische Sprache übersetzt werden.
Den Autorinnen und Autoren werden die übersetzten
Zusammenfassungen zur Einsicht geschickt.
Um eine einheitliche Zitierweise und Anführung von
Quellen zu gewährleisten, ist es notwendig, dass sich die
Autorinnen und Autoren an die im Anschluss an diesen
Ausschreibung angegebenen Zitierregeln halten.
Die Beiträge können in einer der Amtsprachen in
mazedonischer oder in deutscher Sprache in elektronischer Form als Word Dokument an die email Adresse:
ep.redakcija@t-home.mk angegeben werden.
Zum Beitrag sollte ein kurzer Lebenslauf (1 Seite)
beigefügt werden, aus dem die Ausbildung und der berufliche Werdegang des Autors/der Autorin, sowie eine Liste
der eventuellen bisherigen Publikationen ersichtlich sind.
Die Abgabefrist für die nächste Ausgabe der Zeitschrift
ist der 1.11.2014.
Die Benachrichtigung der Autorinnen/Autoren über
die Annahme des Beitrags erfolgt bis 1.12.2014. Die Frist
für die Abgabe der eventuell nachbearbeitenden und
korrigierten Beiträge ist der 15.12.2014.
Beiträge deutscher Autoren, die für die Veröffentlichung
ausgewählt wurden, werden dann von der Redaktion in
die mazedonische Sprache übersetzt.
Alle Fragen hinsichtlich der Zeitschrift können an die
folgende email Adresse: ep.redakcija@t-home.mk oder

81

ЕВРОПСКО ПРАВО   Број 1/2014

die Telefonnummer +389 70 268 293 (Aleksandar Spasov)
oder +389 71 547 752 (Natasa Andreevska-Tomovska)
gerichtet werden.
ZITIERREGELN UND QUELLENANGABEN
Zitieren
“xxxx”

C Zitate sollten unter
Anführungszeichen angegeben
werden
C Zitate, die länger als vier Zeilen
sind, sollten als Ganzes/in
einem Block angeführt werden
(Rahmenregel)
“xxxx.”
C Anführungszeichen
sollten immer hinter dem
Enditerpunktionszeichen gesetzt
werden.
[xxxxxx]
C Möchte der Autor/die Autorin
einen eigenen Kommentar in das
Zitat einbringen, sollte dieser in
eckigen Klammern erfolgen.
[Betonung C Enthält das Zitat Teile, welche
des Autors]
im Kursiv seitens des Autors
hervorgehoben werden sollte
angegeben werden
Wenn das Zitat in einer
N.B.
Fussnote enthalten ist, sollte die
Quellenangabe unmittelbar nach
dem Zitat erfolgen.
Quellenangabe
In der Regel sollten Referenzen und Quellen in Fussnoten angegeben werden und im eigentlichen Text vermieden werden. Die Nummer der Fußnote sollte nach dem
Endinterpunktionszeichen gesetzt werden, wenn sie sich
auf den gesamten Satz bezieht, bzw direkt nach dem Wort,
wenn sie sich lediglich auf dieses Wort bezieht.
1. Angaben im Text
Werden die Quellen zB Gesetze oder internationalle
Abkommen im Text angegeben, sollte Folgendes beachtet
werden:
Bei der Erstangabe sollte die gesamte Bezeichnung
angegeben werden.
Wenn eine Abkürzung verwendet werden möchte,
sollte diese bei der Erstangabe angegeben werden.
Wenn Rechtsakte, welche nicht ursprünglich in mazedonischer Sprache verabschiedet wurdenangegeben
werden, sollte bei der Erstangabe neben der Bezeichnung
in die mazedonische Sprache in eckiger Klammer auch
die Originalbezeichnung angegeben werden. zB Чл. 5 од

Законот за нотарска заверка на исправите [Beurkundungsgesetz].
“Artikel”, “Absatz“, “Ziffer“- wenn diese im Text angegeben werden, sollte dies nicht in abgekürzter Form erfolgen.
Wenn sie in Klammern angegeben werden, werden sie wie
in den Fussnoten abgekürzt (Art 34 Abs 2)
2. Angaben in Fußnoten
2.1. Angaben von Gerichtsentscheidungen
Bei Angaben von Gerichtsentscheidungen wird empfohlen, die Zitierweise, die für das entsprechende Land
charakteristisch ist zu verwenden zB:
(a) BHG 4 October 1974, BGHZ 67,207; NJW 1977 S. 35
(b) Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union
vom 3. Juni 2010, C-484/08, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid vs. Asociación de Usuarios de
Servicios Bancarios (Ausblanc)
(c) Одлука на Врховниот суд на Република Македонија
ПССРУ, бр. 41/2011 од 06.11.2012 година, објавена
на (последен пат пристапено на 15.12.2012 година).
(d) Smith v. Lincoln, 205 US 423 (2001)
2.2 Angaben von Gesetzen und
internationalen Abkommen
Wenn es sich um Rechtsakte handelt, die nicht ursprünglich in mazedonischer Sprache verabschiedet wurden, ist es bei der Erstangabe notwendig, neben der Bezeichnung in mazedonischer Sprache in eckiger Klammer auch
die Originalbezeichnung anzugeben. zB Чл. 5 од Законот
за нотарска заверка на исправите [Beurkundungsgesetz].
Bei der Erstangabe eines Rechtsaktes kann auch die
Abkürzung, welche weiter im Text verwendet werden soll,
angegeben werden.
Bei der Erstangabe des Rechtsaktes sollte auch die
Nummer des Amtsblatts einschließlich aller späteren
Änderungen angegeben werden.
2.3 Angaben von Monographien
2.3.1. Erste Angabe
Nach folgender Reihenfolge werden angegeben:
1) Die Initialen der Vornahmen der Autoren oder der
Herausgeber und die Nachnahmen. Sind es mehr als
zwei Autoren/Herausgeber, wird lediglich der erste
mit dem Zusatz «et al.» angegeben
2) Voller Titel des Werkes (im Kursiv)
3) Ausgabe und Volumen, Band, Heft
4) Erscheinungsort (Wenn es mehrere gibt, nur den
erstgenannten)
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5) Verleger
6) Erscheinungsjahr
7) Seitenzahl auf die verwiesen wird
Hinsichtlich der Interpunktion sollte folgendem Beispiel gefolgt werden:
М. Ристова, Одговорноста на судиите во Република
Македонија, 1. издание (Скопје, Фондација ИРЗ 2012)
стр. 23.
А. Спасов, Државниот суверенитет и глобали
зацијата, 1. издание (Скопје, Фондација Фридрих
Еберт, канцеларија во Скопје 2011) стр. 56.
Titel, die nicht in mazedonischer Sprache sind, werden
nicht übersetzt, jedoch sollte in eckigen Klammern eine
Übersetzung ins Mazedonische erfolgen. Für Autoren, die
ihre Beiträge in einer Fremdsprache einreichen, übersetzt
ein Übersetzer die Titel. Für Titel, die im Original nicht
in Deutscher, Englischer oder Französischer Sprache sind,
sollten jedoch die Autoren selbst in eckigen Klammern
eine Übersetzung ins Englische angeben.
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5) Erscheinungsjahr
6) Erste Seite auf der der Beitrag beginnt und Seitenzahl
auf die verwiesen wird.
Beispiel:
Weiler, ‘European Citizenship and Human Rights’, in
J.A.Winter, et al., eds, Reforming the Treaty on European
Union: The Legal Debate (The Hague, Kluwer 1996) S. 21
auf S. 27.
Симичек, „Управното право во Република Чешка –
Развој и избрани проблеми“ во Излагања од управното
право и управното судство, Придонеси од работата на
Фондацијата за меѓународна правна соработка (ИРЗ)
Македонија том III (Скопје, Магор и Фондација ИРЗ
2011) стр. 49 на стр. 55.
2.4.2. Spätere Angaben
Wie beim Zitieren von Monographien, jedoch anstatt
von ‘op. cit.’ sollte ‘loc.cit’ angegeben werden.
2.5. Angaben von Beiträgen in Zeitschriften

2.3.2. Spätere Angaben

2.5.1. Erstangabe

Spätere Angaben erfolgen mit Angabe des Namens
des Autors mit der Abkürzung ‘op. cit.’ unter Angabe der
Fussnote, in welcher das Werk zum ersten Mal zitiert
wurde, darauf folgt die Seitenzahl auf die verwiesen wird.
Sollten in der selben Fussnote mehrere Werke des
selben Autors genannt werden, sollte der Titel des Werks
genannt werden, die Angabe der Fussnote in der es das
erste Mal genannt wurde, sowie die Seitenzahl auf die
verwiesen wird.

Nach folgender Reihenfolge werden angegeben:
1) Die Initialen der Vornamen der Autoren und die
Nachnamen. Sind es mehr als zwei Autoren, wird
lediglich der erste mit dem Zisatz «et al.» angegeben
2) Titel des Beitrags (unter einfachen Anführungszeichen
zB ‘xxxx‘)
3) Nummer
4) Bezeichnung der Zeitschrift (im Kursiv; es sollte die
volle Bezeichnung angegeben warden, wenn es sich
um eine international bekannte Zeitschrift handelt,
kann auch die übliche Abkürzung verwendet werden)
5) Erscheinungsjahr
6) Seite auf der der Beitrag beginnt uns Seitenzahl auf
die verwiesen wird.

2.4. Angaben von Beiträgen in Sammelbänden
2.4.1. Erstangabe
Die Angaben erfolgen nach folgender Reihenfolge:
1) Die Initialen der Vornamen der Autoren und die
Nachnamen. Sind es mehr als zwei Autoren, wird
lediglich der erste mit dem Zusatz «et al.» angegeben.
2) Voller Titel des Werkes (unter einfachen Anführungszeichen zB ‘xxxx‘)
Name des Herausgebers (falls vorhanden) mit Zusatz:
‘ed.‘ oder ‘eds‘ (englische Version) oder ‘Hrsg.‘ (deutsche
Version)
3) Erscheinungsort (Wenn es mehrere gibt, nur den
erstgenannten)
4) Verleger

Beispiel:
A. Durakovic, “Jedinstvena pravila o imovinsko-pravnim aspektima registrirane zajednice u Evropskoj uniji”
[Единствени правила за имотно-правните аспекти на
регистрираната заедница во Европската унија] 1 Nova
pravna revija (2012) стр. 18 на стр. 20.
2.5.2. Spätere Angaben
Wie beim Zitieren von Monographien, jedoch anstatt
von ‘op. cit.‘ sollte ‘loc. cit.‘ angegeben werden.
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