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Петти Регионален форум за владеење на правото
во Југоисточна Европа

16 и 17 март 2018 година
Скопје, Македонија, Хотел Мeриот

Извештај

1. Вовед 

Петтиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа се одржа на 16 и 17 
март 2018 година во Скопје, Македонија, во Хотел Мериот. 

Форумот, организиран од АИРЕ Центарот (AIRE Centre) и Бранителите на граѓанските права 
(Civil Rights Defenders) со поддршка на Владата на Британија, Шведска и Регионалниот совет 
за соработка (Regional Cooperation Council), обезбедува платформа за промовирање на 
имплементацијата на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) во Југоисточна Европа. 
Целта е да се поттикне меѓународната соработка во зајакнувањето на владеењето на правото 
и почитувањето на човечките права и да им се помогне на државите во Југоисточна Европа во 
процесот на ЕУ интеграција. 

Фокусот на петтиот Форум беше забраната за тортура и нечовечки и деградирачки третман или 
казнување, содржани во Член 3 на ЕКЧП. 

На Форумот беа застапени Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна 
Гора и Србија. Учесниците од овие држави вклучуваа сегашни и поранешни Судии од Европскиот 
суд за човекови права (ЕСЧП или Судот), Претседатели и Судии на националните Врховни судови 
и Уставни судови, Директори на Академиите за обука на судии и јавни обвинители, претставници 
на властите пред ЕСЧП, претставници на невладини организации и еминентни правни експерти. 

Во текот на еден и пол ден се држеа презентации и водеа панел дискусии, како и интерактивни 
работни групи кои им дадоа можност на учесниците да се сретнат и да го дадат својот придонес.
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2. Преглед на дневниот ред на Форумот

Учесниците на настанот ги поздравија претставниците на организаторите на Форумот, Биљана 
Брејтвајт, Менаџер на програма за Западниот Балкан во АИРЕ Центарот и Горан Милетиќ, 
Директор на програма за Западниот Балкан во Бранителите на граѓанските права. 

Следуваа поздравни говори од истакнати говорители: Зоран Заев, Премиер на Република 
Македонија, Билен Салији, Министер за правда на Македонија, Чарлс Едмунд Гарет, Амбасадор 
на Британија во Македонија и Матс Стафансон, Амбасадор на Шведска во Македонија. 

Нуала Моле, Виш правник во АИРЕ Центарот го одржа воведниот  говор. 

Латиф Хусејнов, судија во ЕСЧП и поранешен Претседател на КПТ се обрати на Форумот 
и зборуваше за улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура и нечовечки или 
деградирачки третман и казнување (КПТ) и влијанието на работата на КПТ во судската пракса на 
ЕСЧП. 

Четири судии од ЕСЧП – Леди Бjанку (Албанија), Ксенија Турковиќ (Хрватска), Јован Илиевски 
(Македонија) и Небојша Вучиниќ (Црна Гора) и еден поранешен судија  – Драгољуб Поповиќ 
(Србија), и Претседателот на Уставниот суд од Босна и Херцеговина – Мирсад Ќеман – беа 
членови на првиот панел модериран од поранешната судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова 
Трајковска (Македонија). Драгољуб Поповиќ беше модератор на вториот панел. На панелите се 
дискутираше околу забраната за тортура и нечовечки или деградирачки третман или казнување 
според Член 3 на ЕКЧП, а особено судската пракса на ЕСЧП поврзана со државите во регионот, 
најдобрите пракси, можните решенија, предизвиците со кои се соочува Стразбур и националните 
судови и прашањата поставени во Работните групи. Националните судии и домашните практичари 
имаа можност да поставуваат прашања и да ги споделат нивните искуства. 
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Катарина Харби, Виш правен консултант во АИРЕ Центарот потоа ја објасни поделбата на 
сите учесници во пет работни групи – две групи на судии од ЕСЧП и национални судии, од кои 
првата дискутираше за условите за лица лишени од слобода, а втората околу процедуралните 
обврски во склопот на кривичните постапки; една група на Владини претставници кои дискутираа 
околу зголемување на свеста за прашањата поврзани со тортура и лош третман; една група од 
Центрите и институциите за обука на судии која што се фокусираше на идните програми за обука на 
претставниците од судството; и последната група на претставници од НВО, народни правобранители 
и правни експерти кои дискутираа за главните предизвици во врска со тортурата и лошиот третман. 
Сите групи ги претставија своите заклучоци на пленарна сесија во присуство на сите учесници. 

Форумот заврши со резиме на донесените заклучоци. 

3. Поздравни говори

Сите присутни јуриздикции во оваа сала денес ја имаат Европската конвенција 
за човекови права како дел од нивниот домашен правен поредок и сите наши 
Устави забрануваат тортура и нечовечки и деградирачки третман. Меѓутоа, 
самото постоење на забраната не е доволно да се исполнат обврските 
наметнати со Конвенцијата и постојат многу прекршувања на Членот 3. без 
оглед на тие одредби во правните системи на земјите членки на Советот на 
Европа. Сé уште претстои работа за целосно спроведување на забраната за 
тортура во пракса и вие сите имате улога која треба да ја одиграте. Заради тоа и 
сме собрани тука денес.

Биљана Брејтвајт
Менаџер на програма за Западниот Балкан во АИРЕ Центарот

Кога ЕСЧП проценува предмети под Член 3 се зема предвид времетраењето 
на лошиот третман, физичките и психичките аспекти, како и родот, возраста 
и состојбата на жртвата. Мислам дека во овој регион многу често се заборава 
на два аспекти – жртви и психичкиот аспект. Во овој регион многу е често 
разбирањето дека станува збор за тортура ако инцидентот трае долго и ако 
жртвата има сериозни повреди. Психичките аспекти често не се земаат доволно 
предвид. Исто така сакам да ја потенцирам тортурата од страна на приватни лица, 
каде што мораме да потсетиме дека земјата членка ќе се смета за одговорна ако 
нема соодветен одговор од институциите за спроведување на законите.

Горан Милетиќ
Директор за Европа во Бранителите на човековите права

За Македонија, како и за сите европски земји, владеењето на правото не е само 
инспирација, туку и аспирација. За цврсто да се воспостави владеењето на 
правото, граѓаните треба да видат дека СИТЕ државни институции – не само тие 
за правда и безбедност – постојат за да им служат токму на нив - граѓаните.

Зоран Заев
Премиер на Република Македонија
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Постои незагаслива жед за дискутирање околу владеењето на правото, не само 
на Балканот – како што покажува овој Форум – туку во целиот свет.  Со добра 
причина:  владеењето на правото е темелот врз кој ги градиме и развиваме 
нашите демократски општества. Тоа е темелот на нашиот скапоцен меѓународен 
поредок заснован на правила, без кој нашиот свет би бил бесконечно понесигурен 
и опасен. Тоа бара постојано внимание и грижа.

Чарлс Едмунд Гарет
Амбасадор на Британија во Македонија

Ова е навистина уникатна и импресивна иницијатива. Успеавте да ги соберете 
тука во Скопје највисоките судски органи од целиот регион, како и судии од 
Европскиот суд за човекови права и невладините организации за да дискутирате 
околу прашања поврзани со човечките права и со некои од најтешките реформи 
во склоп на поглавјето 23, можеби најсуштинското од сите поглавја во процесот 
на пристапување кон ЕУ. 

Матс Стафансон
Амбасадор на Шведска во Македонија

Дозволете ми да изразам искрено и цврсто ветување дека ние остануваме 
посветени на напорите за почитување и штитење на човечките права во 
согласност со европските стандарди, а особено на политиката за нула 
толеранција кон тортура и други форми на нечовечки третман.

Билен Салији
Министер за правда на Република Македонија
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4. Воведен говор од Нуала Моле, Виш правник и Основач 
 на АИРЕ Центарот.

Човечкото достоинство е во сржта на идејата за 
човечки права. Секој човек поседува вродена 
вредност со самото тоа што е човек: мажот, жената, 
детето, работникот на работното место, ученикот 
на училиште, лицето на улица, странецот кој бара 
заштита и доаѓа на граница, осудениот затвореник, 
а исто така – или можеби особено – терористот, 
педофилот, или осомничениот за тероризам или 
осомничениот за педофилија. Тоа се луѓето кон кои 
што може да биде најтешко да се почитува човечкото 
достоинство, но тоа е атрибут кој им припаѓа на нив 
едноставно поради тоа што се, како и ние, луѓе. 

Забраната за тортура е најважниот од сите Членови на ЕКЧП поврзани со достоинството. Целта на 
тортурата е намерното уништување не само на физичкото и психичкото здравје на поединци туку, 
во некои случаи, и достоинството и волјата на цели заедници. Тоа се однесува на сите членови 
на нашата човечка заедница, бидејќи го напаѓа самото значење на нашето постоење и нашите 
надежи за посветла иднина.  

Државите имаат позитивни и негативни обврски кон луѓето, а правата мораат да бидат практични 
и ефективни, не теоретски и илузорни. Законите мораат да бидат придружени од строго применета 
пракса. Не е доволно само да се имаат законите. Историјата ни го има тоа покажано многу пати, 
особено во разединувањето меѓу зборовите во Уставот на Вишиевскиот режимот во Франција во 
Втората светска војна „слободата и достоинството на луѓето се врвни вредности“ и активностите 
на тој режим во темелното понижување и прогон на лицата со еврејско потекло и суровите чинови 
на насилство против членовите на отпорот. 

Секоја држава потписничка мора да го осигури спроведувањето на забраната од член 3. Судиите 
мораат да бидат контролори на ова, и во поглед на материјалните и процедуралните обврски. Не 
може да се даде поголема тежина на изјавите на полицајците или затворските чувари, освен ако 
не постојат објективни докази кои го оправдуваат тоа. Жртвите на забранетиот третман често се 
премногу уплашени да се жалат и мора да им се гарантира безбедноста. 

Важно е да се запомни дека иако ЕСЧП често ја дебатирал дефиницијата за тортура, нечовечки и 
деградирачки третман, сите забранети постапувања од Член 3 се подеднакво, апсолутно забранети.

5. Главни дискусии и заклучоци

5.1 Панел дискусија со Судиите од Судот во Стразбур

Првата панел дискусија беше насочена кон разгледување на судската пракса на ЕСЧП за 
државите од регионот во врска со забраната од Член 3. 

Во улога на модератор, Мирјана Лазарова Трајковска потенцираше дека Државите мораат да 
бидат свесни за потребата од заштита на луѓето под контрола на оружените сили и полицијата, 
како и потребата за нивна заштита од приватни лица. Пресудата на Големиот совет во Ел-Масри 
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против Македонија, 13 декември 2012 година, ги потенцираше позитивните и негативните обврски 
на Државата за заштита на поединци од лош третман, без оглед од каде тие потекнуваат. Гафген 
против Германија, 1 јуни 2010 година, ја демонстрираше природата на ЕКЧП како жив инструмент 
и постави нови стандарди во поглед на заканата од тортура. 

Судијата Бjанку кажа дека нема многу предмети под Член 3 покренати против Албанија и дека 
тоа изненадува земајќи ги предвид проблемите посочени во извештаите на КПТ и наодите 
на народниот правобранител на Албанија во долгорочните проекти насочени на затворите. 
Во Кациуанд Котори против Албанија, 9 декември 2013 година, ЕСЧП утврди материјална и 
процедурална повреда на Член 3. Жалителите биле подложени на тортура, но без оглед на тоа 
нивните сведочења биле искористени на суд. Ова е јасно кршење на принципите од Отман (Абу 
Катада) против Обединетото Кралство, 17 јануари 2012 година. Издвоеното мислење на Судија 
Бjaнку во Котори било поради применетиот стандард на докажување. 

На темата медицинска помош, беа наведени Дибеку против Албанија, 18 декември 2007 година, 
и Грори против Албанија, 7 јули 2009 година. КПТ и Омбудсманот одиграле важна улога и биле 
утврдени прекршоци. Во поглед на процедуралната страна на Член 3, Судија Бjaнку го цитираше 
Пихони против Албанија, 13 февруари 2018 година. Бил утврден процедурален прекршок поради 
тоа што било дадено несоодветно значење на сведочењето на полициски службеник и поради 
тоа што жалителот не бил информиран околу постапката во истрагата. Судија Бjанку исто така 
зборуваше за екстрадиција во случајот Ррапо против Албанија, 25 септември 2012 година. 
Потполно е јасно дека лице не треба да биде екстрадирано без анализа на ризикот сходно Член 3. 

Судијката Турковиќ го употреби случајот Мурсиќ против Хрватска, 20 октомври 2016 година, 
за да го објасни размислувањето на ЕСЧП во поглед на пренатрупаноста на затворите и дали 
би бил утврден прекршок. Претпоставката за четири квадратни метри се смета како силна, но и 
дека може да се побие, бидејќи се земаат предвид и дополнителни услови. Судијката Турковиќ 
зборуваше за количеството на сила кое смее да се употреби против осомничен при неговото или 
нејзиното апсење. Секоја употреба на сила мора да биде неопходна, не смее да биде прекумерна 
и треба да биде пропорционална. 
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Во M и M против Хрватска, 3 септември 2015 година, ЕСЧП одлучувало во случај на злоупотреба 
на дете од неговиот татко. Две издвоени мислења кажале дека ова треба да биде вклучено во 
Член 8, но мнозинството одлучило дека е покриено со Член 3. Во Шкорјанец против Хрватска, 28 
март 2017 година, ЕСЧП покажал дека ЕКЧП е жив инструмент. Овој случај вклучува асоцијативна 
дискриминација, нешто што не се препознава често како кривично дело од омраза во регионот. 

Судијата Илиев потенцираше неколку карактеристични пресуди во кои ЕСЧП утврдил прекршоци. 
Во многу македонски предмети, вклучувајќи го Сулејманов против Македонија, 24 април 2008 
година, биле утврдени процедурални прекршоци. Во Хајрула против Македонија, 29 октомври 
2015 година, жалителот бил уапсен под сомневање за тероризам. Тој тврдел дека полициската 
бруталност го принудила на давање изјави, а неговите повреди биле видливи на претресите 
пред истражниот судија. ЕСЧП утврдил дека не било дадено доволно и убедливо образложение 
за вистинските околности во кои биле нанесени повредите и причините поради кои што не 
биле преземени дејства против јавниот обвинител. Обвинителот бил присутен кога жалителот 
го информирал истражниот судија за полициската бруталност. Биле утврдени прекршоци на 
Членовите 3 и 6. 

Во Аслани против Македонија, 10 декември 2015 година, жалителот изјавил дека бил нападнат 
од полициски службеник во текот на информативен разговор изјавил дека бил нападнат од 
полициски службеник во текот на информативен разговор во полициска станица. Жалителот го 
дал идентитетот на тој службеник, добил медицинско уверение за неговите повреди и покренал 
кривична тужба. ЕСЧП одлучил дека товарот на докажување по тоа е на државните органи да 
обезбедат доволно и убедливо образложение зошто едно лице кое било во добра здравствена 
состојба пред притворот или лишувањето од слобода претрпело повреди по пуштањето на 
слобода. Ел-Масри против Македонија, 13 декември 2012 година, е единствениот случај од 
Македонија кој бил разгледуван пред Големиот совет. Било утврдено прекршување на забраната 
за тортура во поглед на жалител кој бил држен изолиран во хотел. Тој бил во постојана состојба 
на страв поради несигурност околу својата судбина. Тој бил предаден на странски агенти, што го 
изложило на понатамошен ризик. 

Судијата Вучиниќ потенцираше дека само поради тоа што нема многу пресуди против Црна Гора 
сходно Член 3 тоа не значи дека ситуацијата е идеална во Црна Гора. Булатовиќ против Црна Гора, 
22 јули 2014 година, се однесува на позитивните обврски во поглед на несоодветни услови во 
затвор. 15 или 16 лица биле држени во простор од 25 метри квадратни. Имало недостаток на вода 
за пиење, соодветен воздух и време поминато на отворено. 

Милиќ и Никезиќ против Црна Гора, 28 април 2015 година, и Сиништај против Црна Гора, 24 
ноември 2015 година, се однесуваат на неказнивост. Во Милиќ затворските чувари употребиле 
сила против двајца затвореници. Употребата на сила мора да биде неопходна и пропорционална 
и со легитимна цел за осигурување на ред и мир во затворот, спречување на кривично дело 
итн. Властите употребиле прекумерна сила што довело до повреди на затворениците. Не 
било дадено објаснување зошто била употребена силата и дали истата била пропорционална, 
така што е утврден материјален прекршок. Не била спроведена соодветна истрага, така што е 
утврдена повреда и на процедуралниот аспект на Член 3. Во Сиништај бил утврден материјален и 
процедурален прекршок во поглед на еден жалител. Постои системски проблем во Црна Гора во 
поглед на однесувањето на полицијата и затворските органи во одредени ситуации, кога лицето е 
лишено од слобода или кога е неопходно да се употреби физичка сила за обезбедување на ред и 
дисциплина. Обврската за спроведување на ефективна истрага е од суштинско значење.
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Судијата Поповиќ изјави дека генерално против Србија нема многу затворски случаи. Повторно, 
ова не значи дека ситуацијата е во согласност со ЕКЧП и дека треба да се истражи причината зад оваа 
неусогласеност. Во Хајнал против Србија, 19 јуни 2012 година, жалителот изјавил дека е неписмен. 
Без оглед на тоа, постоел документ од неговото испрашување кој бил потпишан со неговото 
име. Во текот на целата постапка не му било дозволено да се консултира со адвокат. Подоцна 
бил обвинет за кривични дела и во текот на главниот претрес тој изјавил дека бил малтретиран, 
но тоа било отфрлено од судот. Тој немал здравствено уверение, но неговиот адвокат можел 
да сведочи за неговите повреди. Бил утврден процедурален прекршок. Во Крсмановиќ против 
Србија, 19 декември 2017 година, жалителот изјавил дека бил мачен во полициска станица. Тој 
имал здравствено уверение. Била започната истрага, но не им било дозволено ниту на жалителот 
ниту на неговата мајка активно да учествуваат. Истрагата дури не утврдила ни кој бил присутен 
во полициската станица на тој ден. Бил утврден прекршок. 

Во Милановиќ против Србија, 14 декември 2010 година, жалителот припаѓал на верско малцинство 
и живеел во мал град. Многу пати бил малтретиран поради неговата вера. Бил напаѓан во текот 
на многу години, а нападите често се случувале околу Христијански верски празници. Тој верувал 
дека е одговорна една десничарска организација. Поднел жалба до полицијата и полицијата 
спровела истрага. Не утврдиле кој е одговорен. Повредите нанесени на жалителот биле сериозни 
и тешки и биле утврдени прекршувања на Член 3 и Член 14. Не бил утврден прекршок во Декиќ 
и други против Србија, 29 април 2014 година. Жалителот изјавил дека бил тепан од полицијата. 
Истрагата ги разгледала сите релевантни факти, накрсно биле испрашани сведоци и процедурите 
биле почитувани. 

Судијата Мирсад Ќеман зборуваше за предметот Ал Хусин против Босна и Херцеговина, 7 февруари 
2012 година, кој го покрена прашањето на екстрадиција. Тој исто така зборуваше и за Родиќ против 
Босна и Херцеговина, 27 мај 2008 година, во кој ЕСЧП утврдил прекршување на позитивната 
обврска за обезбедување на соодветни услови во затворите. Овој предмет се однесува на лица 
осудени за воени злосторства над цивилното босанско население кои биле ставени заедно со 
тоа население во затвор. Се случиле физички и психички напади. Судијата Ќеман исто така го 
наведе предметот Палиќ против Босна и Херцеговина, 15 февруари 2011 година, во кој сопругата 
на командантот кој бил заробен и ликвидиран започнала постапка за добивање на информации 
околу неговата смрт и добила обесштетување. Не бил утврден прекршок. Било утврдено дека 
Државата преземала позитивни активности за да ги исполни своите обврски. 

Втората панел дискусија беше насочена кон одговарање на прашањата поставени во Работните 
групи, најдобрите пракси и можните решенија на прашањата покренати во судската пракса 
и предизвиците со кои се соочуваат Стразбур и националните судови. Беше одговорено на 
прашања од учесниците на Форумот. Клучните прашања се резимирани подолу.  

• Важноста на Националните превентивни механизми (НПМ) и мерката во која КПТ соработува 
и се консултира со нив; 

• Принципот на супсидијарност и условот да постои соработка меѓу сите вклучени страни на 
домашен план, вклучувајќи ја полицијата, лекарите, обвинителите и психијатрите;

• Пресумпцијата за почитување на законите во случаи на барања за екстрадиција меѓу земјите 
членки на Советот на Европа и како тоа не функционира секогаш; товарот на докажување е на 
жалителот кој мора да достави докази околу затворските услови и лошиот третман;



Fifth Annual Regional Rule of Law Forum for South East Europe9/13

• Обврската на обвинителите и домашните судови да реагираат кога постои основан сомнеж 
дека се случил забранет лош третман, на пример, очигледни повреди на лицето кое стои пред 
нив. Ова е дури и во случај кога нема жалба од страна на тоа лице; 

• Важноста на заштитните мерки во домашното кривично право од забранет третман и 
проблемите кои можат да ги направат амнестиите и рестриктивните периоди на застарување 
на ефективните правни лекови, и 

• Проблемите креирани со пренатрупувањето на затворите. 

6. Улогата на КПТ и нејзиното влијание врз работата на судската  
 пракса на ЕСЧП, Судија Латиф Хусејнов, судија на ЕСЧП  
 (Азербејџан) и поранешен Претседател на КПТ  

КПТ има мандат да ги посети сите места каде 
што лице е лишено од слобода од страна на 
јавен орган. Ова вклучува, но не е ограничено 
на, полициски станици, затвори, центри за 
задржување на имигранти, психијатриски 
институции, центри за социјална грижа, воени 
затворски установи и комбиња за превоз 
на затвореници или авиони со кои се вршат 
„повратни летови“ за лица кои се депортираат 
по воздушен пат.

Во своите посети КПТ го испитува третманот 
и условите во кои се држат лицата лишени од 
слобода. Комитетот спроведува периодични 
и ад хок посети. КПТ нема судска ниту квази 
судска функција, поради што не испитува 
жалби и не ги пренесува до ЕСЧП или други органи на Советот на Европа. Меѓутоа, жалбите 
можат да доведат до реакција од КПТ кој може да одлучи да ги посети наведените институции. 
Активностите за утврдување на фактичката состојба на КПТ имаат специфични карактеристични: 
тие не се однесуваат на детално утврдување дали се случила конкретна злоупотреба, туку имаат 
поширока одговорност да утврдат дали постојат општи или конкретни услови или околности кои 
можат да се претворат во забранет лош третман. 

КПТ е клучното тело во Европа за поставување на стандарди за превенција од лош третман. 
Стандардите на КПТ одат пошироко од судската пракса на ЕСЧП. Ова е поради тоа што КПТ има 
превентивен мандат и бара партнерства за спречување на лошиот третман. Ако една држава не 
соработува или не ги почитува препораките на КПТ, КПТ може да се одлучи да даде јавна изјава 
дека соработката не функционира. Само осум такви изјави биле дадени во 30 години. 

Работата на КПТ имала значајно влијание врз судската пракса на Судот. Често кога некоја тужба 
пред ЕСЧП поставува наводи околу материјалните услови или здравствената заштита, Судот 
се упатува на извештаите на КПТ. Меѓутоа, нема по автоматизам да ги следи наодите на КПТ 
бидејќи тие имаат доказна, но не и обврзувачка вредност за Судот. Иако стандардите на КПТ не 
се правно обврзувачки, тие станале такви во многу погледи по усвојувањето на тие стандарди од 
страна на ЕСЧП.
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7. Работните групи

7.2.1 Работна група 1A – Судии од ЕСЧП и национални судии – услови за лица лишени од 
слобода, вклучувајќи ги и позитивните обврски на државите да ги почитуваат стандардите 
одредени од КПТ 

Групата дискутираше за стандардите и материјалните услови во затворите, вклучувајќи го и 
пристапот до свеж воздух, вежбање, можности за социјализација, за средби со семејството и 
адвокатите. Исто така се зборуваше за затворениците, пренатрупаноста и санитетските услови. 
Се дискутираше околу решенија за преголемиот број на затвореници, вклучително и поминување 
помалку време во ќелија. Државите мораат да препознаат дека овие прашања не се однесуваат 
само на лицата во затвор, туку и на оние во миграциски притвор, во транзитните зони и граничните 
проверки, како и на децата во казнено поправните центри и лицата лишени од слобода поради 
психички проблеми. Овие прашања можат да се јават на сите места каде што луѓето се затворени. 

7.2.2 Работна група 1Б - Судии од ЕСЧП и национални судии – процедуралните обврски за 
ефективно испитување на тврдењата за лош третман и употребата на доказите прибавени 
спротивно на Член 3 во кривичните постапки. 

Групата дискутираше околу елементите на ефективна истрага, вклучувајќи ја и важноста на 
независни структури за решавање на наводите и улогата на народните правобранители. Судиите 
дискутираа околу разликите во статусот на ЕКЧП во различните национални правни системи. Во 
некои случаи, ЕКЧП има предимство над уставот на државата, а во некои случаи е под него. Во 
некои други пак, како што е германскиот модел, ЕКЧП е на еднакво ниво. Исто така се зборуваше 
на односот меѓу ЕСЧП и Повелбата за основни права на ЕУ. Судот на правдата на ЕУ (СПЕУ) смета 
дека ЕКЧП дава насоки, а ЕСЧП исто така се упатува на стандардите на СПЕУ – постои накрсно 
поврзување. 
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7.2.3 Работна група 2 – Владини претставници – подигање на свеста околу прашања поврзани 
со тортура и лош третман.

Групата зборуваше за потребата владините претставници да бидат видливи во општествата и да 
ја шират судската пракса на ЕСЧП. На владините претставници им е потребна посилна структура 
и независен статус. Воведувањето на систем за следење на судската пракса на ЕКЧП преку 
воспоставување на посебни организациски единици во домашните судови би било од помош и 
се дискутираше околу примери од постојни проекти. Треба да има почести заеднички дискусии, 
вклучително и со претставници на Министерството за внатрешни работи, јавните обвинители, 
домашните судови, владините претставници и други претставници од институциите во кои можат 
да се случат прекршоци. Еден од главните предизвици се гледа во потребата за менување на 
перцепцијата на националните администрации, правосудства и обвинителства во поглед на ЕСЧП 
и неговата судска пракса. Ова треба да се олесни преку обука на правните факултети, како и преку 
обуки на судиите и службените лица.   

7.2.4 Работна група 3 – Центри и институции за обука на судии – идни програми за обука на 
претставници на судството.

Групата се согласи да продолжи со подобрување на активностите за заемна размена на наставни 
планови и програми. Исто така се разгледуваа, како ефективен начин на обука, работилници за 
обвинители, судии и потенцијално полициски службеници. Конкретните прашања дискутирани 
во работната група беа борбата против корупцијата и перењето пари. Се смета за пожелна 
зголемената употреба на форензички експерти. Практичната примена на одредбите од ЕКЧП треба 
да биде покриена со обуката. Треба да се анализираат обуките за да се процени ефективноста низ 
времето. Во овој поглед, како особено важна се сметаше базата на податоци за судската пракса 
во Југоисточна Европа и нејзините врски со базите на податоци на националните судски пракси 
кои ги одржуваат Академиите за судии. Треба да постои размена на информации со другите 
факултети и академии.  

7.2.5 Работна група 4 – NВО претставници, народни правобранители и правни експерти – 
главни предизвици во поглед на тортурата и лошиот третман.  

Последната група го покрена прашањето на неказнивоста на полициските службеници и државните 
службени лица за нивното однесување во текот на испрашувањето; материјалните услови во 
институциите за лишување од слобода; третманот на затворениците со инвалидитет и недостатокот 
на соодветна здравствена нега за нив; позитивните материјални обврски на Државата да ги штити 
жртвите на домашно насилство и лицата од ЛГБТ заедницата; и неисполнувањето на процедуралните 
обврски, вклучително и недостатокот на соработка меѓу државните органи. Решенијата за кои 
што се дискутираше се промени во општествените ставови (за да се подобри ситуацијата со 
непреземањето мерки од страна на полицијата во случаи на домашно насилство и насилство врз 
припадници на ЛГБТ заедницата), иницијативи за градење на капацитетите во судството и другите 
органи за спроведување на законите, почитувањето на стандардите на КПТ, стратешкото парничење 
од страна на НВО и поголемо искористување на постапката за пилот пресуди на ЕСЧП. 

8. Публикации

Беа подготвени и претставени три публикации на Форумот кои учесниците можеа да ги земат со 
себе. Публикациите беа достапни на англиски, босанско-хрватско-црногорско-српски, македонски 
и албански јазик, а намерата на организаторите беше публикациите да претставуваат корисни 
алатки и референтна точка во праксата.
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‘Кон поефективна национална имплементација на Европската конвенција за човекови права 
– Упатство за клучните принципи и концепти на Конвенцијата и нивната употреба во домашните 
судови’ 

Ова упатство има за цел помагање во процесот на ефективна имплементација на ЕКЧП на 
национално ниво. Ова е од суштинско значење за функционирањето на системот на Конвенцијата 
и за да можат поединците да уживаат во своите права. Меѓутоа, овој процес зависи од општото 
познавање и разбирање на правата под Конвенцијата и запознаеноста со судската пракса на Судот. 
Националните судии можат да ги ефектуираат заштитените права на национално ниво ако се 
запознаени со и ја разбираат судската пракса на Судот. Упатството ќе им помогне на националните 
судии да ја применат судската пракса на Конвенцијата во нивните домашни пресуди и содржи 
кус вовед и преглед на ЕКЧП, клучни концепти на ЕКЧП. преглед на системот за изведување на 
предмети пред ЕКЧП и детално разгледување на принципите и насоките за примена на судската 
пракса на ЕСЧП во одлучувањето на домашно ниво. 

‘Забрана за тортура, нечовечки и деградирачки третман или казнување – Преглед на судската 
пракса на Европскиот суд за човекови права’

Оваа публикација обезбедува текст и преглед на релевантната судска пракса во поглед на темата 
на годинешниот Форум – Забраната за тортура, нечовечки и деградирачки третман или казнување. 
Прирачникот покрива различни прашања како: дефинициите содржани во Член 3, позитивните и 
процедуралните обврски на Државата да испитува наводи на забранет третман и материјалните 
обврски на Државата во поглед на третманот на лица лишени од слобода. Понатаму, содржи 
широка анализа на судската пракса на ЕСЧП и резимеа на релевантната судска пракса. Целта 
на публикацијата е обезбедување на јасност и лесно пребарување низ судската пракса на ЕЧП 
– со надеж дека истото ќе помогне во надминување на предизвиците во спроведувањето на 
Конвенцијата со кои е соочен регионот денес.

‘Најнова судска пракса од Конвенцијата за човекови права во поглед на Албанија, Босна и 
Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија’

Оваа публикација содржи преглед на прашањата кои 
се јавиле пред ЕСЧП за секоја држава, заедно со краток 
преглед на најважните предмети. Поради заедничкото 
правно наследство на земјите во регионот, многу од 
предизвиците со кои што се соочуваат се заеднички, 
поради што е особено корисно да се учи за судската 
пракса од другите краишта на регионот.

ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОЦИ

• Забраната за тортура и лош третман е едно од најосновните права содржани во ЕКЧП, но 
постоењето на забраната во националното законодавство не само по се себе доволно да се 
исполнат обврските наметнати со Конвенцијата.

• Државите имаат негативни и позитивни обврски за спречување на лош третман и за ефективно 
истражување на наводите за лош третман.

• Фактот дека некои држави од регионот немаат многу пресуди против нив во ЕСЧП врз основа 
на Членот 3 не значи дека тортура или лош третман не постојат. 
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• Сите домашни вклучени страни, како полицијата и затворските управи мораат да бидат дел од 
напорите за почитување на правата од Член 3. Мора да се вклучи целиот систем на кривична 
правда. 

• Пристапот до адвокат за лица лишени од слобода од страна на полицијата има клучна улога 
во спречувањето на забранетиот третман во раните фази на затворање и за поттикнување на 
истраги околу сите дадени наводи или видени повреди. 

• Работата на КПТ е од витално значење за мониторинг на местата за лишување од слобода и 
одредувањето на стандарди, а ЕСЧП често се упатува на неа во своите извештаи. 

• Соработката меѓу различните државни органи во поглед на процедуралната обврска за 
истражување е неопходна за овие истраги да бидат ефективни и во согласност со Член 3. 

• Институции за судска обука треба да продолжат со сеопфатна обука на судиите и обвинителите 
во поглед на сите релевантни аспекти на Член 3 и да развијат механизми за проценка на 
ефектите од оваа обука низ времето.

• НВО можат да помогнат во ефективната имплементација на Конвенцијата на национално 
ниво преку вклучување во стратешки парници.

9. 9. Благодарност

Бранителите на човечките права и АИРЕ Центарот би сакале да им изразат особена благодарност 
на сите оние кои што го овозможија Форумот: Владата на Британија, Шведска и Регионалниот совет 
за соработка поради тоа што ја препознаа важноста на нашата работа и што ни дадоа средства 
да ја извршиме; судиите од регионот кои се во ЕСЧП и ја поддржуваат европската интеграција 
на државите од регионот кои се стремат кон членство; и на сите учесници за нивниот ангажман 
и придонес. Во подготовка е интернет страница за Форумот за владеење на правото, преведена 
на јазиците од регионот. Истата ќе содржи материјали од последните пет години, вклучувајќи 
дневни редови, извештаи и публикации.

10. Форум за владеење на правото 2019

Овој извештај ќе биде објавен и доставен до сите учесници. Ве молиме доставете ни повратни 
информации во поглед на содржината и форматот во текот на наредниот месец, кои ќе помогнат 
Форумот во 2019 година да биде успешен. Ве молиме контактирајте ги БЧП или АИРЕ Центарот со 
сите предлози. Организаторите ќе ги предложат темите за форумот наредната година врз основа 
на овие повратни информации. Ќе се спроведат консултации за избор на темите. 

Ви благодариме на сите за вашиот придонес. 

Со нетрпение очекуваме да ве видиме во 2019 година.


