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1.

Ковид-19 и Европската конвенција 
за човекови права

Вовед

Што претставува Форумот за владеење на правото во југоисточна Европа?

Форумот, којшто е финансиран од AIRE Центарот и Civil Rights Defenders, обезбедува 
платформа за спроведување на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) ширум 
југоисточна Европа. Тој ги собира на едно место судиите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) 
од регионот заедно со претседателите и судиите на врховните и уставните судови, претседателите 
и судските совети, директорите на институциите за обуки во правосудството, владините агенти 
пред Судот во Стразбур, претставниците на НВОи и реномираните правни експерти во ова поле. 
Организаторите и присутните на Форумот работат за да ја инспирираат регионалната соработка 
во насока на јакнење на владеењето на правото и почитувањето на човековите права и за да им 
помогнат на земјите од југоисточна Европа во процесот на интеграција во ЕУ.

Форумот е резултат на долготрајното партнерство помеѓу Програмата за Западен Балкан на 
AIRE Центарот и Civil Rights Defenders, кои имаат длабоко искуство на работење за да се зајакне 
владеењето на правото во регионот. Форумот исто така ѝ должи и е благодарен на континуираната 
и суштински важна соработка со Европскиот суд за човекови права, без чијашто работа тој би 
бил неизмерно посиромашен. Конечно, ние мораме да им се заблагодариме и на поддржувачите 
на Форумот и нивната континуирана приврзаност кон начелата на владеење на правото и 
човековите права: Владата на Обединетото Кралство, шведската Агенција за меѓународен развој, 
Фондацијата Конрад Аденауер и Владата на Холандија.  
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Форум 2020: Ковид-19 и ефектот врз човековите права

Во 2020 година, седмиот годишен форум за владеење на правото беше најважен од сите кои 
досега сме ги одржале. Со оглед на ограничувањата на пандемијата Ковид-19 со кои беше спречено 
да биде одржана голема конференција во југоисточна Европа, беше реализиран хибриден формат 
за да се доведат учесници и донесе дебата ширум континентот заедно на едно место. 

Главното средиште во регионот на Стразбур, каде беа одржани главните дискусии од 
Форумот, беше виртуелно поврзано преку седум градски центри во правните центри на регионот. 
Претставниците на сите правни заедници во југоисточна Европа беа заедно во групи од најмногу 
30 учесници во Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Тирана и Загреб за да му се придружат на 
Форумот онлајн и да добијат можност да се сретнат и да дебатираат како и да придонесат со лекции од 
нивните национални искуства за да се подигне регионалното разбирање и за да се развие најдобрата 
пракса. Форумот имаше бенефит од комбинираното знаење и искуство на преку 200 учесници од 
осумте различни центри. На овие делегати им се придружија и дополнителни 300 онлајн учесници 
кои имаа можност да се вклучат во сесиите за прашања и одговори во текот на Форумот. 

Ограничувањата воспоставени ширум Европа како одговор на пандемијата Ковид-19 не 
само што оневозможија Форумот да се одвива во неговата вообичаена форма, туку тие исто така 
ги спречија да се одржат со лично, физичко присуство речиси сите вообичаени состаноци и 
дискусии кои се одржуваат секоја година насекаде ширум континентот.

Поради тоа, Форумот во 2020 година за повеќето присутни беше единствената можност 
оваа година да бидат заедно, лично, и да дискутираат за најважните прашања од оваа година 
и можеби и за најголемиот предизвик со кој се соочени владеењето на правото и човековите 
права уште од 1945 година. Паневропската природа на Форумот во 2020 година, со присутни 
учесници не само од југоисточна Европа, туку исто така и ширум континентот, го покажа фактот 
кој беше секогаш вистинит- дека иако ова е Форум за југоисточна Европа, завршената работа и 
прашањата кои се покренуваат и се дебатираат овде се исто толку релевантни и значајни за сите 
подрачја на нашиот заеднички континент.

Иако првично планираниот Форум во 2020 година требаше да се одржи напролет, 
иницијалното европско затворање (lockdown) го направи тој настан невозможен. Форумот, поради 
тоа, беше креиран со единствена цел на ум, брзо и сеопфатно да се адресираат најзначајните 
прашања со кои се соочуваа владеењето на правото и Конвенцискиот систем во Европа. За таа 
цел, беше важно не само да се доведе на едно место правната заедница на југоисточна Европа, 
туку и да се изнесат гледиштата и перспективите на пошироката европска правна заедница.
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Говорници и панелисти на Форумот

Форумот извлече бенефит од присуството на многумина од врвот на правосудството на 
Европа и регионот. Од страна на Советот на Европа и ЕСЧП, дискусиите во главното средиште 
беа водени од:

Ширум градските центри во регионот Форумот исто така имаше бенефит од присуството 
на претседателите и судиите на врховните и уставните судови од регионот, амбасадорите 
и претставниците на земјите кои го поддржуваат Форумот, народните правобранители 
(омбудсманите), националните застапници пред ЕСЧП и реномирани академски работници. 
Нивното искуство и квалитетот на нивниот придонес во дискусиите на Форумот беа клучни за да 
се осигура дека овогодинешниот Форум сѐ уште може да го задржи неговиот досег насекаде низ 
југоисточна Европа и да остане релевантен  за прашањата и предизвиците за регионот.

Пол Леменс
Судија на ЕСЧП (Белгија)

Леди Бјанку
Поранешен судија на ЕСЧП

Мирјана Лазарова- 
Трајковска

Поранешен судија на ЕСЧП

Крешимир Камбер
Правник во Директоратот на 

Правниот советник (Jurisconsult) 
при Регистарот на ЕСЧП

Роберт Спано
Претседател на Европскиот 

суд за човекови права

Даријан Павли
Судија на ЕСЧП (Албанија)

Дуња Мијатовиќ
Комесарка за човекови права 

на Советот на Европа

Јован Илиевски
Судија на ЕСЧП 

(Северна Македонија)

Фарис Вехабовиќ
Судија на ЕСЧП 

(Босна и Херцеговина)

Тим Еике
Судија на ЕСЧП 

(Обединето Кралство)

Ивана Јелиќ 
Судија на ЕСЧП (Црна Гора)

Ања Зајберт-Фор
Судија на ЕСЧП (Германија)
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Водичот за Форумот во 2020 година

Составен дел на овогодинешниот Форум 
е  можеби најамбициозната публикација 
досега на настанот, практичниот водич за 
судството и правните практичари за тоа 
како да им се пристапи на случаите кои се 
погодени од влијаенитео на пандемијата 
Ковид-19 и одговорите на државите во однос 
на пандемијата. Водичот вклучува анализа на 
позитивните обврски што разумно може да се 
очекува дека државите треба да ги исполнат 
за да ги заштитат животот и здравјето на 
луѓето  од заканата од Ковид-19 и примери 
на главните начини на кои беа засегнати 
Конвенциските права со мерките кои ги 
презедоа државите за да го заштитат здравјето на нивните граѓани.     

Се надеваме дека водичот ќе им помогне на судиите, правните практичари и носителите на 
одлуки да проценат како треба државите да ги структурираат нивните одговори на пандемијата 
на начин што го штити здравјето без да биде компромитирана нашата колективна цел за заштита 
на човековите права. Освен на судовите и владата, се надеваме дека овој водич ќе им помогне 
исто така и на невладините организации коишто работат со поединци чиишто права и слободи 
биле засегнати во текот на пандемијата.  Освен тоа, ние се надеваме дека овој водич ќе биде од 
корист за кој и да било заинтересиран читател.

Освен тоа што на водичот ќе се реферира низ овој извештај, тој може да се најде во целост овде:

Неколку мисли за отворање на Форумот

Форумот започна со поздравните говори од организаторите на Форумот:

Овие говори овозможија увид во вонредните потешкотии при организирањето на така 
голем и комплексен настан во така тешки околности. Билјана исто така ги потсети учесниците за 
тоа дека почитувањето на човековите права и владеењето на правото не ја  попречува заштитата 
на здравјето. Наместо тоа, тие заемно се зајакнуваат и се потпираат еден на друг. Горан потоа 
говореше за тоа како размената на мислења и искуства што се случува на Форумот го зголемува 
гласот на маргинализираните заедници и фрла значајна светлина врз неодложните предизвици 
со кои тие се соочуваат.

Билјана Брејтвејт
Програмска директорка за 

западен Балкан 
во AIRE Центарот

Горан Милетиќ
Директор за Европа во 
Civil Rights Defenders

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf


Седум Годишен Форум за владеење на правото во Југоисточна Европа 5

2.

Говорот на Билјана Брејтвејт 
може да се погледне овде.

Говорот на Горан Милетиќ може 
да се погледне овде.

Хартмут Ранк, Раководител на Програмата 
за владеење на правото во југоисточна 
Европа при Фондацијата Конрад Аденауер, 
која е клучен партнер на Форумот, ги затвори 
поздравните говори, потсетувајќи нè дека  иако 
изборот да се спасат колку што е можно повеќе 
животи е човечки и егалитаристички, сите ние 
треба да бидеме  претпазливи и загрижени 
за можностите притоа да се „поткрадне“ 
авторитаризмот. 

Агенда

Агенда на Форумот

Форумот беше организиран во четири содржински делови, под насловот „Ковид-19 и 
Европската конвенција за човекови права“.

1. Претседателот на ЕСЧП, Роберт Спано и Комесарката за човекови права на Советот 
на Европа (СЕ), Дуња Мијатовиќ, дадоа говори за тоа кои прашања тие ги гледаат како 
најважни, а кои се однесуваат на Ковид-19 и владеењето на правото.

2. Судиите и поранешните судии на ЕСЧП истражуваа како беа погодени правата 
загарантирани со ЕКЧП од пандемијата Ковид-19 и од одговорите на државите на 
пандемијата.

3. Истакнатите учесници присутни во центрите во секој град во регионот го „хранеа“ 
главниот центар [во регионот на Стразбур] со исходот од дискусиите во секој центар 
и објаснуваа како Ковид-19 и одговорот на нивните држави на болеста влијаел врз 
владеењето на правото и конкретните права од ЕКЧП. 

4. Судиите и поранешните судии на ЕСЧП дискутираа за натамошните предизвици во 
заштитата на човековите права во светлина на релевантната јуриспруденција на ЕСЧП 
и Ковид-19. 

За подетални информации и за подетален преглед на структурата на Форумот, Ве молиме 
погледнете ја агендата за 2020 година овде.

https://www.youtube.com/watch?v=lCRobUB1JUU&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=qb0obB8366o&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/seventh-annual-regional-rule-of-law-forum-for-south-east-europe-covid-19-and-the-european-convention-on-human-rights-new/
https://www.youtube.com/watch?v=lCRobUB1JUU&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=qb0obB8366o&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/79avNt_ACZY
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3. Клучни говори

Судијата Роберт Спано, Претседател на ЕСЧП го даде првиот од 
двата клучни говори на Форумот. 

Претседателот Спано се фокусираше на разгледување на важноста 
на концептот на владеење на правото и на заштитата на човековите 
права и поконкретно, на Конвенцискиот систем, забележувајќи дека 
начелото на владеење на правото ја инспирираше целата Конвенција и 
се наоѓа во сржта на правните и моралните темели на Судот и начелата 
на демократијата. Говорот исто така служеше да даде преглед на 
искуството на ЕСЧП со пандемијата Ковид-19 и на тоа како пандемијата 
послужи да се нагласи важноста на владеењето на правото за да се осигура дека мерките кои 
имаа за цел спречување на ширењето на вирусот не водат до недемократски резултат и до тоа 
тешките вонредни мерки да станат нашето „ново нормално“.

Целосното видео со клучното обраќање на претседателот Спано може да се пронајде овде.

Дуња Мијатовиќ, Комесарката за човекови права на Советот на 
Европа, го даде вториот од двата клучни говори на Форумот. 

Обраќањето на Комесарката Мијатовиќ се сосредоточи на жртвите на 
пандемијата Ковид-19 и нагласи дека иако пандемијата и одговорите на државите 
на пандемијата доведоа до сурови ограничувања на нашите права и слободи, 
пандемијата главно ги влоши постојните нееднаквости во нашите општества. 

Говорот детално посочи дека пандемијата најтешко ги погоди 
жените, постарите лица, бегалците, Ромите, ЛГБТКИ заедницата, лицата 
со попреченост и етничките и националните малцинства. Сите овие лица ги поврзува нееднаквоста 
која тие ја трпеа и пред да земе замав пандемијата. Комесарката Мијатовиќ исто така ја разгледуваше 
важноста на борбата против дезинформациите и на тоа да се обезбедат силни механизми за заштита 
на податоците, бидејќи пандемијата акутно ја разобличи важноста на овие две прашања.

Целосното видео со клучното обраќање на Комесарката може да се пронајде овде.

https://www.youtube.com/watch?v=I2s92Dgfp_Y
https://www.youtube.com/watch?v=29t-G0enLKs
https://www.youtube.com/watch?v=29t-G0enLKs
https://www.youtube.com/watch?v=I2s92Dgfp_Y
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4. Ковид-19 и ефектот на Европската конвенција за човекови права

Право на живот

За правото на живот согласно членот 2 од ЕКЧП за зборуваше судијата Јован Илиевски од Северна 
Македонија. Неговиот придонес се сосредоточи на обврската наметната врз државите со Конвенцијата 
да се осигура дека правото на живот е почитувано и заштитено во рамките на нивната јурисдикција, 
прашање од огромна важност за борбата против пандемијата Ковид-19 на бројни начини. 

Говорот на судијата Илиевски може да се пронајде овде.

Водич на Форумот
Водичот на AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права посветува едно 

поглавје на членот 2 од ЕКЧП, правото на живот. Водичот детално објаснува дека државата може 
да се придржува кон нејзините регулаторни и оперативни обврски за да се заштити правото на 
живот, како и на кој начин Судот може да утврди дека државата потфрлила во нејзините должности. 

Водичот ги истражува релевантноста и важноста на правото на живот во поглед на:

• Заштитата на поединците од заканите по нивните животи, како што е и пандемијата 
Ковид-19.

• Самоповредување. Со стравот, изолацијата, физичкото дистанцирање, намалувањето 
на пристапот да се подрржат услугите и губењето на заработувачката предизвикуваат 
зголемување на самоповредата или на оформувањето на суицидални идеи во текот на 
пандемијата.

• Семејно насилство.
• Животите на лицата лишени од слобода од страна на државата или на лицата кои се 

згрижени од страна на државата.
• Процедурална должност ставена на државите ефективно да ги истражат смртните 

случаи.

За поподробно да ги разгледате овие теми, поглавјето на Водичот за правото на живот 
можете да го најдете овде.

Забрана за мачење и нечовечко и деградирачко постапување

Судијата Ивана Јелиќ, судија од Црна Гора, потоа зборуваше за принципите од членот 3 
од ЕКЧП, позитивните обврски на државите во врска со забраната за мачење и нечовечко и 
деградирачко постапување. Судијата Јелиќ се концентрираше на примената на членот 3 кон 
заштитата на малолетниците, слободата и здравјето и го повтори фактот дека Конвенцијата има 
политика на нулта толеранција спрема пропустите на државата да ги истражи наводните повреди 
на членот 3.

https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=308
https://rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=26
https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=308
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Говорот на судијата Јелиќ може да се најде овде.

Водич за Форумот
Водичот на AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права посветува едно 

поглавје на членот 3 од ЕКЧП, забраната на мачење и нечовечко и деградирачко постапување. 
Водичот проучува како обврските на државата согласно членот 3 се поврзуваат со уникатната 
ситуација околу Ковид-19 и кога Судот ослучува дека државата потфрлила во нејзините 
должности.

Водичот ја утврдува релевантноста и важноста на забраната на мачење и нечовечко и 
деградирачко постапување во поглед на:

• Заштитата на здравјето и благосостојбата на поединците за кои државата презела 
одговорност.

• Одговорите на јавното здравство кон заразните заболувања.
• Социјалното дистанцирање, медицинската изолација и самицата, како за поединците 

во државен притвор или згрижени од државата, така и за пошироката популација.
• Лекувањето на болестите и состојбите различни од Ковид-19 за време на пандемијата.
• Семејното насилство.
• Барателите на азил и мигрантите.
• Постапките за протерување и екстрадиција.
• Процедуралната должност наметната на државите ефективно да ги истражат наводните 

прекршувања на членот 3.

За да ја истражите оваа тема и областите наведени погоре Ве молиме упатете се во 
релевантното поглавје од Водичот овде.

Право на слобода и безбедност и право на слобода на движење

Придонес кон дискусиите за темата од членот 5 од ЕКЧП, правото на слобода и безбедност 
и членот 2 од Протоколот бр. 4, слободата на движење, имаше и поранешниот судија на ЕСЧП, 
судијата од Албанија, Леди Бјанку. Неговиот говор ги покри прашањата како државите се во тешка 
положба кога со соочени со конкуретните барања на правото на слобода и правото на слобода на 
движење. Со оглед дека ограничувањата на движењето  ја одбележаа реакцијата на државата на 
пандемијата Ковид-19 речиси насекаде и сите ние искусивме досега невидени и без преседан 
ускратувања на нашата слобода, придонесот на Леди Бјанку кон дискусиите беше значаен темел 
за голем дел од работата на Форумот. 

https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=1061
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=47
https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=1061
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Говорот на Леди Бјанку може да се најде овде.

Водич за Форумот
Придружниот Водич на AIRE Центарот за Форумот содржи две поглавја кои ја покриваат 

оваа тема. Едното поглавје го покрива членот 5 од ЕКЧП, правото на слобода и безбедност, кое 
се движи низ опсегот на членот 5, каде што според ЕКЧП можат да бидат дозволени исклучоци 
од заштитата на правата и заштитните гаранции според членот 5. Другото поглавје е посветено 
на членот 2 од Протоколот бр. 4, правото на слобода на движење. Ова поглавје е поделено во две 
половини, една која ја покрива јуриспруденцијата на ЕСЧП за слободата на движење и друга, 
судската пракса на истиот суд за правото да се влезе во територијата на сопствената држава.

Заедно овие две поглавја го проучуваат следново во контекст на правото на слобода и 
безбедност и правото на слобода на движење:

• Разграничувањето помеѓу ограничувањата на движењето и лишувањата од слободата.
• Центрите за прием, идентификација и регистрација на мигрантите. 
• Законитото лишување од слобода на лица заради спречување на ширење на заразни болести.
• Потребата од правна сигурност, отсуство на арбитрарност, правилно образложение и 

брзо преиспитување на притворот согласно членот 5. 

Поглавјето од Водичот за правото на слобода можете да го најдете овде.

Поглавјето од Водичот за слобода на движење можете да го најдете овде.

Надминување на предизвиците со правилното функционирање на судството

За тоа како правилното функционирање на судството ширум Европа беше предизвикано 
со пандемијата Ковид-19 и за одговорите на државата на таа болест  зборуваше судијата Пол 
Леменс од Белгија. Неговиот придонес се фокусираше на тоа како ограничуавњата наметнати на  
општеството со одговорите на  државите на пандемијата Ковид-19 влијаеа  врз способноста на тие 
држави да се придржуваат кон нивните обврски согласно членот 6 од ЕКЧП. Неговиот придонес 
беше исто така значаен за покренување на нови идеи за дигитализација на судските постапки и 
долгорочните придобивки кои би можеле да бидат изведени од овие тешки предизвици. 

Говорот на судијата Леменс може да се најде овде:

https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=1900
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=82
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=93
https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=2654
https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=2654
https://youtu.be/yQw68Bfglg8?t=1900
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Водич за Форумот
Водичот на  AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права посветува едно 

поглавје на членот 6 од ЕКЧП, правото на правично судење. Овој Водич детално објаснува на кој 
начин државата може да се придржува кон нејзините регулаторни и оперативни обврски да осигура 
дека постапките се правични, да го олесни ефективното учество во судските постапки, како и да 
осигура дека поединците го уживаат нивното право на јавно судење во разумен рок.

Водичот ја истражува релевантноста и важноста на правото на правично судење во поглед на:

• Доминантните должности да се осигура севкупна правичност и ефективно учество, 
вклучувајќи и преку гарантирање на правичноста на судењата на далечина. 

• Потребата да се обезбедат јавни судења (рочишта) во време на пандемија. 
• Должноста да се обезбеди судење во разумен рок. 
• Обврската да се заштити правото на одбрана, вклучувајќи и на брза, практична и 

делотворна правна помош и на приватни комуникации со адвокат.

За да ги разгледате подетално овие теми, поглавјето на Водичот за правото на правично 
судење може да се најде овде.

Правото на почитување на приватниот живот и слободата на религија

Судијата Даријан Павли, судија од Албанија, потоа зборуваше за принципите согласно 
членовите 8 и 9 ЕКЧП, правото на почитување на приватниот живот и правото на слобода на 
религијата. Судијата Павли се концентрираше на разгледување на посложените и спорните  
правни прашања согласно овие членови, со фокус на членот 8. Тој истражуваше како може да биде 
интерпретиран членот 8 во смисла на тоа дека гарантира одредени социо-економски права во 
врска со неговата заштита на професионалните активности, како и на кој начин ограничувањата 
на верските погребни аранжмани демонстрираат дека државите треба да делуваат сразмерно. 
Тој понатаму сметаше дека применливоста на членот во однос на загриженоста за следењето [на 
комуникациите] од страна на државите и собирањето на податоците. 

Говорот на судијата Павли може да се најде овде.

Водич за Форумот
Водичот на  AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права му посветува едно 

поглавје на членот 8 од ЕКЧП, правото на почитување на приватниот живот. Водичот истражува 
како може да се изменат обврските на државата согласно членот 8 и како истите станаа потешки со 
нивниот одговор кон пандемијата и на кој начин можат сѐ уште да бидат исполнети овие обврски. 

Водичот ја одредува релевантноста и важноста на правото на почитување на приватниот и 
семејниот живот во поглед на:

• Здравствената заштита и лекувањето.
• Пристапот до информации што се однесуваат на здравјето.
• Душевното здравје.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=102
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=110
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=110
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• Семејното насилство.
• Приватноста, собирањето и чувањето на лични информации.
• Следењето [на комуникациите].
• Можноста за посета и поминување време со семејството и пријателите, вклучително и 

во ситуации на лишување од слобода, или згрижување од државата.
• Ограничувањата за погреби.
• Како може државата да ги ограничи правата загарантирани со членот 8 без притоа да 

ја повреди Конвенцијата.

За да ја проучите оваа тема и областите наведени погоре Ве молиме упатете се на 
релевантното поглавје од Водичот овде.

Слобода на изразување и собирање

Придонес кон дискусијата за темата по членот 10 од ЕКЧП, правото на слободно изразување, 
и членот 11, правото на слобода на здружување и манифестација, даде судијата на ЕСЧП за 
Германија, Ања Зајберт-Фор. Нејзиниот говор ја потенцираше континуираната потреба од слободна 
дебата и односот помеѓу силната демократија и слободите на изразување и собирање. Судијата 
Зајберт-Фор исто така дискутираше и за потребата од точни и сигурни информации, важноста на 
печатот во време на криза и за потребата судовите да разгледаат дали ограничувањата кои се 
ставени на овие слободи се прекумерни или се сразмерни.

Говорот на судијата Зајберт-Фор може да се најде овде.

Водич за Форумот
Придружниот Водич на AIRE Центарот за Форумот содржи две поглавја кои ја покриваат 

оваа тема. Едното поглавје го покрива членот 10 од ЕКЧП, правото на слободно изразување, а 
другото е посветено на членот 11, правото на слобода на здружување и манифестација. Првото 
поглавје се фокусира на одредбите за навремени и точни информации, кои се покажа дека 
претставуваат исклучително важен дел од справувањето со пандемијата Ковид-19. Второто 
поглавје, пак, истражува на кој начин ограничувањата на можноста на поединците да се собираат 
на јавни и приватни места се поврзани со правата содржани во ЕКЧП. 

Двете поглавја заедно ги истражуваат следниве работи во контекст на правото на слободно 
изразување и правото на слобода на здружување и манифестација:

• Слободата на печатот и медиумската разноликост.
• Пристапот до информации.
• Вмешувањата во правото на слободно изразување предизвикани со мерките воведени 

како одговор на пандемијата Ковид-19.
• Како да се утврди дали ограничувањето на правото на слободно изразување ќе 

претставува повреда на Конвенцијата.
• Должноста поставена на државите согласно членот 11 да осигураат дека какво било 

ограничување на здружувањето и манифестацијата е пропишано со закон и е неопходно 
во едно демократско општество.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=65
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=1035
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=1035
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Поглавјето од Водичот за правото на слободно изразување може да го најдете овде.

Поглавјето од Водичот за правото на слобода на здружување и манифестација можете да го 
најдете овде.

Право на образование, сопственост и слободни избори

За правото на образование, сопственост и слободни избори говореше Мирјана Лазарова-
Трајковска, поранешен судија на ЕСЧП од Северна Македонија. Нејзиното излагање се фокусираше 
на заштитата содржана во членот 2 од Протоколот бр. 1, правото на образование, членот 1 од 
Протоколот бр. 1, правото на сопственост, членот 3 од Протоколот бр. 1, правото на глас, како и на 
општата заштита која ја пружа на овие прашања членот 8, правото на почитување на приватниот 
живот. Нејзиниот придонес беше важен, бидејќи таа се фокусираше на мерките и прашањата кои 
се однесуваат на затворањето на училиштата и на тоа на кој начин можат да реагираат државите 
во случај на економски колапс.

Говорот на Мирјана Лазарова-Трајковска може да се најде овде.

Водич за Форумот
Водичот на AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права им посветува 

четири поглавја на членот 2 од Протоколот бр. 1 од ЕКЧП, членот 1 од Протоколот бр. 1, членот 3 
од Протоколот бр. 1 и на членот 8. Водичот детално се осврнува на секое од овие права, на тоа 
што би можело да претставува дозволено ограничување на секое право и на тоа како пандемијата 
Ковид-19 ја направи заштитата на секое од нив уште позначајна.

Водичот ја одредува релевантноста и важноста на овие четири права во поглед на:

• Заштитата на здравјето.
• Заштитата на слободното изразување на волјата на луѓето.
• Правото да се учествува во изборна кампања.
• Тешкотиите и барањата за одржување на избори за време на пандемија.
• Барањата за давање одговор на жалбите кои се однесуваат на изборите.
• Можноста за дискриминација во образовните практики за време на пандемија.
• Затворањето и ограничувањето на бизнисите за време на пандемија.
• Мерките, како што се одложувањата на плаќањата на наемнините, креирани за да се 

ублажи економскиот удар на пандемијата.
• Компензацијата за вмешувањето на државата во приватната сопственост и бизнисот.

За подетално да ги истражите овие теми, поглавјето од Водичот за правото на глас можете 
да го најдете овде.

Поглавјето од Водичот за правото на образование можете да го најдете овде.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=114
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=128
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=1850
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=136
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=144
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=1850
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Поглавјето од Водичот за правото на сопственост можете да го најдете овде.

Поглавјето од Водичот за правото на почитување на приватниот живот можете да го најдете овде.
Потребата од принципите на законитост и пропорционалност

Судијата Тим Еике, судија од Обединетото Кралство, потоа зборуваше за принципите на 
законистост и пропорционалност, кои се релевантни за сите права содржани во ЕКЧП. Судијата 
Еике потенцираше дека државите сепак мораат да се придржуваат кон законот, дури и за време на 
криза и вонредни состојби, а улогата на највисоките судови е да го заштитат владеењето на правото 
во секое време. Тој ја разгледуваше константната потреба да се оцени пропорционалноста, особено 
во време како сегашново, кога таквата проценка може да биде особено тешко да се направи.  

t
Говорт на судијата Еике можете да го најдете овде.

Водич за Форумот
Водичот на AIRE Центарот за Ковид-19 и ефектот врз човековите права им посветува 

едно поглавје на принципите на законистост и пропорционалност, поконкретно во контекст на 
институционалните и процедуралните гаранции за време на кризни ситуации. Водичот истражува 
на кој начин вонредните овластувања и мерки посветени на управувањето со кризата можат да 
бидат во склад со владеењето на правото и на кој начин конкретните  овластувања и мерки 
донесени и преземени во текот на пандемијата Ковид-19 можат да бидат во склад со Конвенцијата. 

 
Водичот ја утврдува релевантноста и важноста на законитоста и пропорционалноста во 

Конвенцискиот систем во поглед на:

• Постапката за воведување на вонредна состојба или вонредни овластувања.
• Мерките воведени како резултат на вонредните овластувања.
• Барањата за привремено траење во врска со вонредните мерки. 
• Спроведувањето на вонредните мерки. 

Водичот, освен тоа, ја утврдува и важноста на гаранциите против злоупотреба во 
Конвенцискиот систем во поглед на:

• Неопходноста од парламентарна контрола врз извршната гранка на власта, вклучително 
и во врска со ex post facto преиспитувањето на вонредните мерки и ефектот на барањата 
за „затворање“ (lockdown) и социјално дистанцирање врз правилното функционирање 
на парламентите.

• Важноста на судската контрола и надзор врз законитоста на дејствијата на државата и 
квалитетот на законите воведени од владите за време на пандемијата. 

• Потребата од надзор внатре во владата и важноста на улогата на независните 
омбудсмани во обезбедувањето на отчетност и надзор.

За да ја истражите оваа тема и областите наведени погоре Ве упатуваме на релевантното поглавје 
од Водичот овде.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=151
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=65
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=2655
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=184
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=2655
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Дерогации од ЕКЧП за време на вонредна состојба

Придонес кон дискусијата на темата која се однесува на дерогациите (отстапувањата) од 
Конвенцијата за време на вонредна состојба и членот 15 од ЕКЧП даде судијата на ЕСЧП за Босна 
и Херцеговина, Фарис Вехабовиќ. Неговиот говор ја нагласи реткоста на дерогациите, односно 
тоа дека имаше само десет дерогации од Конвенцијата како одговор на пандемијата до моментот 
на одржување на Форумот. Судијата Вехабовиќ исто така ја доведе во прашање неопходноста од 
дерогирање од Конвенцијата со цел да се постави делотворен одговор на пандемијата, при што 
забележа дека државите кои дерогирале и оние кои не дерогирале честопати ги воспоставуваат 
истите мерки. 

Говорот на судијата Вехабовиќ можете да го најдете овде.

Водич за Форумот
Придружниот Водич на AIRE Центарот за Форумот посветува едно поглавје за да ги покрие 

дерогациите. Ова поглавје разгледува на кој начин функционира ЕКЧП во случаите на дерогирање, 
вклучително и кои материјални (супстантивни) и процедурални критериуми треба да бидат 
исполнети за да дерогацијата биде во склад со Конвенцијата и ги наведува аргументите на двете 
страни во дебатата за тоа дали дерогациите се неопходни или пожелни за државите во текот на 
пандемската ситуација Ковид-19. 

Поглавјето ги истражува следниве прашања во контекст на дерогациите од ЕКЧП:

• Дали пандемијата Ковид-19 претставува јавна вонредна состојба која е закана за 
животот на нацијата, и оттука, дали таа претставува соодветно оправдување за 
дерогацијата?

• Опсегот на дерогацијата што може да се смета за строго неопходен со оглед на  потребите 
на пандемијата Ковид-19.

• Конзистентноста на дерогациите со другите обврски согласно меѓународното право.
• Дали е дерогацијата неопходна за ефективно справување со пандемијата Ковид-19? 
• Дали дејствијата и овластувањата на државата може да бидат надгледувани во текот на 

периодот на дерогацијата? 

Поглавјето од Водичот за дерогациите од ЕКЧП може да се најде овде.

https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=3618
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/covid-guide-mak.pdf#page=167
https://youtu.be/939WWxFnTGI?t=3618
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5. Известување од градските центри во регионот

Градски центар во Скопје

Во градскиот центар од Форумот 
во Скопје претставниците од правната 
заедница ширум земјата се собраа заедно за 
да ги следат, да дискутираат и да придонесат 
кон разговорите и дебатите кои се одвиваа 
помеѓу судиите во главниот центар. 

Во презентираното резиме од 
дискусиите во градскиот центар, Професор 
Горан Илиќ и Велимир Деловски известија 
дека претставниците во градскиот центар 
беа искусиле многу од предизвиците кои се 
наведени погоре. Меѓутоа, клучна за нивното 
искуство од пандемијата Ковид-19 беше 
проактивната и значајна улога на Уставниот суд во надгледување на законитоста на прогласувањето 
на вонредната состојба од страна на Владата и нејзината последователна тенденција да владее со 
уредби. 

Натамошните дискусии го нагласиле ефектот на одговорот на Владата на пандемијата врз 
правото на правично судење и вклучила дебати за тоа дали државата целосно се придржувала кон 
нејзините обврски од членовите 2, 3 и 8.

За повеќе детали за овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот центар 
во Скопје, кое може да се најде овде.

Резимето можете да го прочитате овде.

Градски центар во Подгорица

Во градскиот центар од Форумот во Подгорица се собраа заедно претставници од правната 
заедница ширум земјата за да ги следат, да дискутираат и да дадат свој придонес кон разговорите 
и дебатите кои се одвиваат помеѓу судиите во главниот центар. 

При давањето на резиме на дискусиите во центарот, судијата на Врховниот суд, Мираш 
Радовиќ извести дека претставниците првично се спротивставувале на иницијалните ефекти на 
пандемијата Ковид-19, како и дека имало бројни прашања за кои се расправало од страна на 
највисоките судови. 

https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=2234
https://drive.google.com/file/d/1_14nwcaCn9tVX8joMPPKq75aPM4SdTGs/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=2234
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Уставниот суд веќе донел пресуда која 
се однесувала на вмешувањата во ЕКЧП, 
поконкретно во врска со членот 8, членот 6, 
членот 3 и правото на глас.

Судијата Радовиќ нагласи на кој начин 
проактивниот пристап на Судот во вршењето 
надзор врз активностите на државата ги 
заштити и зајакна начелата на владеење 
на правото и изнесе интересни примери за 
тешкотиите со кои било соочено судството 
при утврдувањето на пропорционалноста на 
клучните иницијативи на државата. 

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Подгорица, кое може да се најде овде:

Резимето можете да го прочитате овде.

Градски центар во Приштина

Во градскиот центар од Форумот во 
Приштина се собраа заедно претставниците 
на правната заедница ширум земјата за да 
ги следат, да дискутираат и да дадат нивен 
придонес кон разговорите и дебатите кои се 
одвиваа помеѓу судиите во главниот центар. 

При давањето на резиме на 
дискусиите од центарот, Флака Браха 
извести дека претставниците во Приштина 
започнале со дискусија на раната одлука 
на Уставниот суд со која било утврдено дека 
дејствијата на Владата немале правен основ. 
Претставниците исто така дискутирале дека 
пандемијата довела до дискриминација и до уште поголеми закани за правата на луѓето во 
маргинализираните заедници.

 Натамошните дискусии и дебата се фокусирале на потребата државите да постапуваат 
сразмерно (пропорционално) кога ги ограничуваат правата на поединците, особено во врска со 
нивното право на здравствена заштита и правото на правично судење.

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Приштина, кое може да се најде овде.

https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=580
https://drive.google.com/file/d/1ys1oR8pa59YRMl7tiPgjghjWWJVEjmGX/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=3376
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=580
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Резимето можете да го прочитате овде.

Градски центар во Сараево

Во градскиот центар на Форумот во 
Сараево се собраа заедно претставниците 
на правната заедница ширум земјата за да 
ги следат, да дискутираат и да придонесат 
кон разговорите и дебатите кои се одвиваа 
помеѓу судиите во главниот центар. 

При давањето на резиме на дискусиите 
во центарот, Севима Сали-Терзиќ, висока 
правна советничка во Уставниот суд, извести 
дека претставниците се соочиле со бројни 
предизвици при давањето на ефективен и 
пропорционален одговор на заканата од Ковид-19. Што е најважно пристапот до здравствена заштита 
бил ограничен со оглед на притисокот кој им бил ставен на здравствените служби

и на многуте пациенти, особено на долготрајните пациенти кои не боледувале од Ковид-19, 
но не можеле да ја добијат заштитата која им била потребна. Во текот на дискусијата било исто така 
утврдено дека судовите ширум земјата се соочиле и продолжиле да се соочуваат со значителни 
предизвици во зачувувањето на правото на правично судење.

Претставниците подетално дискутирале за конкретни случаи каде што биле утврдени повреди 
на Конвенцијата во врска со членот 2 од Протоколот бр. 4, членот 5 и членот 8. П Претставниците биле 
посебно загрижени за честотата и тежината на предметите што се однесувале на семејното насилство.

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Сараево, кое може да се најде овде.

Резимето можете да го прочитате овде.

https://drive.google.com/file/d/1T0YF8e671ndPwr-tHQ9lxDyTE7UjHQDh/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=1715
https://drive.google.com/file/d/1gqeRsva4UgJPljyHGlxtnfDBDLUEYBS6/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=1715
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=3376
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Градски центар во Тирана

Во градскиот центар на Форумот во 
Тирана се собраа заедно претставници на 
правната заедница ширум земјата за да ги 
следат, да дискутираат и да дадат придонес во 
разговорите и дебатите кои се одвиваа помеѓу 
судиите во главниот центар. 

Давајќи резиме на дискусиите во 
центарот, д-р Ледина Мандија, извести дека 
Владата дерогирала од ЕКЧП  рано при 
нејзините напори да одговори на пандемијата 
Ковид-19 и дека имало подоцнежни проблеми 
со тоа што државата презела мерки за да се 
справи со ширењето на болеста без притоа да 
спроведе консултации и преку нередовни канали. Користењето на противзаконска сила од страна на 
безбедносните сили исто така претставувало проблем 

 при спроведувањето на овие мерки што се должело на отсуството на обука и помош која ѝ се 
дава на полицијата за да ги спроведе јавно-здравствените мерки. 

Претставниците исто така ги разгледале негативните ефекти на пандемијата и одговорот 
на државата на правото на образование, правата на жените, правото на здравствена заштита 
и правото на слобода од дискриминација. Претставниците потврдиле дека сите мерки кои ги 
ограничуваат индивидуалните права биле посебно ограничени кај ромската заедница и за сите други 
маргинализирани групи. 

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Тирана, што може да се најде овде:

Резимето можете да го прочитате овде.

Градски центар во Белград

Во градскиот центар во Белград се собраа заедно претставници на правната заедница ширум 
земјата за да ги следат, да дискутираат и да придонесат кон разговорите и дебатите кои се одвиваа 
помеѓу судиите во главниот центар. 

При давањето на резиме на дискусиите во центарот, Професор Марко Милановиќ и Професор 
Ивана Крстиќ известија дека државата брзо прогласила вонредна состојба со цел да го сузбие 
ширењето на пандемијата, но дека било нејасно дали дерогирањето од Конвенцијата 

 

https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=2960
https://drive.google.com/file/d/18xA7sMcMP3qnogQPeJn07GC00TgTeKfB/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=2960
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било потребно со цел ефективно 
да се преземат мерки против Ковид-19. 
Претставниците се согласиле дека државата 
требала да ја подобри евиденцијата на 
неадекватното комуницирање за тоа кои 
правила биле во сила, нивната причина и 
зошто тие биле неопходни. 

Претставниците исто така ја потврдиле 
дискриминаторската улога на ограничувањата 
на државата, особено во врска со постарите 
луѓе, луѓето со попреченост и Ромите. Биле 
дискутирани и други прашања во врска со правото на образование, слободата на изразување, 
правото на правично судење, семејното насилство и третманот на бегалците и барателите на азил. 

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Белград, кое може да се најде овде:

 
Резимето можете да го прочитате овде.

Градски центар во Загреб

Во градскиот центар од Форумот во 
Загреб се собраа заедно претставници на 
правната заедница ширум земјата за да 
ги следат, да дискутираат и да придонесат 
кон разговорите и дебатите кои се одвиваа 
помеѓу судиите во главниот центар.

Изнесувајќи резиме на дискусиите во 
центарот, Штефица Стажник, застапничката 
пред ЕСЧП, извести дека Владата, како 
и многу други во регионот, прогласила 
вонредна состојба како одговор на ставањето 
на Ковид-19 во рамките на нејзината јурисдикција и дека Уставниот суд успешно ја вршел неговата 
улога на обезбедување на  надзор над извршната власт и нејзините нови овластувања. Посебен 
предизвик кој  бил нотиран од страна на претставниците бил растечкиот број на случаи кои чекале 
на решавање пред сите судови во земјата кои се однесувале на тврдењата дека ограничувањата 
од страна на државата ги повредиле нивните права од ЕКЧП.

Претставниците исто така дискутирале за тоа каде пандемијата доведе до најмногу ограничувања 
на правата, нагласувајќи ги правото на правично судење, забраната на мачење и нечовечко и 
деградирачко постапување, правото на безбедност и слобода, правото на почитување на приватниот 
живот, слободата на изразување, слободата од дискриминација и слободата на движење. 

https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=80
https://drive.google.com/file/d/1wvANWD1rjlnxe2tfJ9A08seXL3VX27cA/view
https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=80
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6.

За повеќе детали за сите овие теми, Ве молиме погледнете го известувањето од градскиот 
центар во Загреб, кое може да се најде овде.

Резимето можете да го прочитате овде.

Predstojeći izazovi

Идни предизвици во заштитата на човековите права и системот на ЕКЧП

Завршната панел сесија на Форумот се осврна на прашањата и предизвиците кои беа 
нагласени во дискусиите, како на централниот настан, така и во градските центри, и тежнееше 
да утврди кои идни предизвици претстојат за заштитата на човековите права и за системот на 
ЕКЧП како резултат на пандемијата Ковид-19.

Судиите Пол Леменс, Ања Зајберт-Фор, Ивана Јелиќ, Даријан Павли и Тим Еике, како 
и поранешните судии Мирјана Лазарова-Трајковска и Леди Бјанку, сите тие ги изнесаа јавно 
нивните размислувања за предметните прашања.

Дебатата во оваа сесија од Форумот може да се пронајде на следново видео.

https://youtu.be/ewVyLyBO-6Q?t=1306
https://drive.google.com/file/d/1B7pTrF4rE5nWdKjLJ9uVJ1wp3BRbHEup/view
https://www.youtube.com/watch?v=sPs0DjqFwRA&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=sPs0DjqFwRA&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/H0I04XgudRM?t=1308
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8.

7. Технологијата и Форумот во 2020 година

Во 2020 година Форумот беше позависен од технологијата отколку било кога. Со оглед дека градските 
центри беа поврзани со главниот центар преку видео линк беше  суштински битно технолошкото решение 
на проблемите кои беа наметнати со пандемијата Ковид-19 да биде глатко и професионално. 

Оваа година Форумот го користеше софтверот на KUDO за да ги пренесува дискусиите од главниот 
центар до секој од градските центри во висока дефиниција (high definition). Овој софтвер овозможи 
беспрекорно симултано преведување на различни јазици, при што преводот на англиски, БХЦС (босански/
хрватски/цргногорски/српски), албански и македонски му беше достапен на секој учесник онлајн, како и 
на претставниците во секој градски центар. 

 Онлајн  учесниците имаа можност да се приклучат преку нивните компјутери или нивните телефони 
откако ќе го пополнеа образецот за регистрација и имаа можност да им поставуваат прашања на 
учесниците преку кутиите за разговор (chat) поставени во платформата KUDO.

Евалуација на настанот

Во деновите откако беше затворен Форумот во 2020 година, беше пополнет детален 
прашалник од страна на учесниците во главниот и градските центри на Форумот. Дополнителен 
прашалник за евалуација им беше исто така испратен на сите учесници кои се приклучија 
на настанот преку нашата онлајн платформа. Ова ни овозможи да направиме сеопфатна 
евалуација на размислувањата на учесниците и да се надоградиме на сопственото искуство на 
организаторите за да осигураме дека можеме да обезбедиме уникатна понуда која континуирано 
ќе се подобрува. 

Повратниот одговор од учесниците за Форумот во 2020 година беше мошне охрабрувачки 
и ние веќе бевме во можност да добиеме вредно воочување на успехот на  Форумот и на 
потенцијалните области за подобрување. Следниве графикони претставуваат корисна анализа 
на искуствата на учесниците.

Како би го оцениле целиот настан?
Учесници во главниот и во градските центри:

Evaluation Section for Forum Report 
 
In the days after the 2020 Forum concluded, a detailed evaluation questionnaire was filled out by attendees 
of the Forum’s main hub and city hubs. A further evaluation questionnaire was also sent to all those 
participants who joined proceedings through our online platform. This allowed us to make a comprehensive 
evaluation of our attendees’ thoughts and build on the organisers’ own experience to ensure we can provide 
a unique offering that is continually improving.  
 
Feedback from attendees for the 2020 Forum was very encouraging and we have already been able to gain 
valuable insight into the Forum’s successes and potential areas for improvement. The following graphs 
represent a useful analysis of attendee experiences.    
 
How would you rate the event overall? 
Main and city hub attendees: 

 

 

Online attendees: 

 

 
 
 
How would you rate your satisfaction with the following areas of the Forum experience?  
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Учесници онлајн:

Како би го оцениле Вашето задоволство со следниве 
подрачја на искуството со Форумот?

Учесници во главниот и во градските центри:

Учесници онлајн:
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Како би го оцениле фокусот на Форумот?
Учесници во главниот и во градските центри:

Onlajn-učesnici

Откако ги проценија податоците обезбедени од страна на учесниците на Форумот, 
организаторите одлучија за бројни позитивни чекори кои можат да се преземат за да ги подобрат 
искуствата на учесниците во претстојните години:

• Да се креира нова серија извештаи кои ќе ги сумираат и анализираат дискусиите кои се 
одвиваа во секој градски центар и ќе утврдат: 

1.  Каков ефект веќе имаше пандемијата Ковид-19 врз секоја национална јурисдикција; и
2.  Каков ефект е веројатно дека ќе има пандемијата Ковид-19 во иднина, врз основа на 

сегашното разбирање.

• Да се разберат целите на нашите учесници кога тие присуствуваат на Форумот и да се 
подобри понудата на настанот така што секој да може да ужива во едно исполнето и 
продуктивно искуство. 

 
 
Online attendees: 

 
 
 
 
 
 
 
 
After assessing the data provided by the Forum’s participants, the organisers have decided upon a number 
of positive steps that can be taken to improve attendee experiences in the coming years: 
 

- Create a new set of national reports that will summarise and analyse the discussions that have taken 
place in each city hub and set out:  

1. What impact Covid-19 has already had on each national jurisdiction; and  
2. What impact Covid-19 is likely to have in the future based on current understanding. 
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9.

• Да се одговори на желбата на нашите учесници да им бидат обезбедени попрецизно 
насочени информации пред Форумот за да им се овозможи пососредоточена подготовка 
и придонеси во дискусиите. 

• Да се обезбеди сет на „скроени“ информации и платформа за гледачите онлајн, кои ќе 
им овозможат ним одблиску да се вклучат во дискусиите во живо на Форумот.

Завршни забелешки

Во неговата седма година и покрај предизвиците кои ги поставува пандемијата Ковид-19, 
Форумот за владеење на правото во југоисточна Европа продолжува да се развива.

Во неговата завршна изјава, Претседателот на ЕСЧП, Роберт Спано, беше јасен дека 
владеењето на правото треба да се разбере како темел врз кој е изградена демократската структура 
на доброто владеење. Тој исто така сподели дека го признава фактот дека  Форумот претставуваше 
трансформативен настан, кој беше овозможен преку иновативна употреба на  технологијата и 
дека успехот на еден така комплексен настан е позитивен знак за сите организации и настани за 
време на пандемија.

Завршното обраќање на Претседателот Спано може да се види овде.

Форумот беше заокружен со завршните говори на Горан Милетиќ, директор за Европа на 
Civil Rights Defenders и Билјана Брејтвејт, програмска директорка за западен Балкан во AIRE 
Центарот. 

Овие говори можат да се видат овде.

Поподробни информации за Форумот во 2020 година и сите изминати форуми на сите 
јазици во регионот, како И снимките од сите видеа и публикации можат да се најдат на веб-
страницата за владеење на правото http://rolplatform.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5-aLx_CoAQ&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/N5-aLx_CoAQ?t=625
https://www.youtube.com/watch?v=N5-aLx_CoAQ&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/N5-aLx_CoAQ?t=625
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10. Од другата страна на Форумот во 2020 година

Главни поенти од дискусиите

Од дискусиите и дебатите кои се одвиваа во текот на двата дена на Форумот во 2020 година 
можат да се извлечат следниве главни поенти:

• Пандемијата Ковид-19 и мерките за да се запре истата да се вмеша во многу права од 
ЕКЧП. Од владите се бара да преземат позитивни мерки за да ги заштитат здравјето и 
животите на поединците кои се наоѓаат под нивна јурисдикција и тие треба да осигураат 
дека вонредните мерки кои ги преземаат за да ја задржат пандемијата се во склад со 
ЕКЧП.

• Владите треба да работат за да осигураат дека мерките кои ги преземаат на национално 
ниво за да ја сузбијат пандемијата Ковид-19 се законити. Меѓутоа, со оглед на суровоста 
на пандемската ситуација, може да биде неопходно уставните ограничувања на 
владините акции да бидат толкувани во светлина на уникатната и тешка ситуација која 
ја донесе пандемијата Ковид-19. Осигурувањето на баланс помеѓу јавниот интерес и 
индивидуалните права е клучно и правата мора да бидат признаени како постојни во 
реалниот свет и не смее да се сметаат само како академски и без контекст. Сепак, за да 
биде законит овој баланс нужно мора да ја почитува самата суштина на Конвенциските 
права. 

• Кога на извршната власт ѝ се пренесуваат широки овластувања, било преку 
прогласување на вонредна состојба или преку други средства, станува дури и поважно да 
се има ефективна контрола врз таквите овластувања. Пандемијата ја истакна важноста 
на парламентарниот надзор, како и на надзорот над владата од страна на судството и 
омбудсманите заради заштита на владеењето на правото и почитување на поделбата на 
власта при одлучувањето на домашно ниво. 

• Државите и правосудството треба да гарантираат дека судовите можат да функционираат 
ефективно, не само во секојдневното работење на правосудниот систем, туку исто така 
дека тие судови можат да го надгледуваат носењето на одлуки на владата и законитоста 
на мерките кои се преземаат за да се сузбие пандемијата Ковид-19. Клучните прашања 
кои треба да ги адресираат судовите  го вклучуваат овозможувањето видео рочиштата и 
другите технолошки иновации да бидат усогласени со барањата на правото на правично 
судење и гарантирањето дека какви било потфрлања во мерките кои се преземаат за 
справување со ефектите на пандемијата ќе бидат разрешени брзо и делотворно. 

• Судиите, практичарите, академските работници и другите во европската правна 
заедница мора да признаат дека пандемијата Ковид-19 на многу начини претставува 
нова криза за Конвенцискиот систем. Поради тоа, прашањата и согледувањата кои ќе 
произлезат од актуелната криза треба да бидат разгледувани во контекст на поранешната 
јуриспруденција и искуство, но исто така со признавање дека мора да се води сметка за 
уникатната природа на актуелната ситуација и дека треба да се почитуваат првобитните 
аспекти на овие случаи. 

• Судовите насекаде низ регионот треба да бидат проактивни и да се впуштат во дијалог 
со ЕСЧП. Обата сегменти од системот мора да работат заедно и да комуницираат 
ефективно со цел да се утврдат одговорите на новите правни прашања кои ги донесе со 
себе пандемијата Ковид-19.  Нема да биде доволно Судот и националните јурисдикции 
да работат одвоено и паралелно, со оглед на комплексноста и важноста на нашата 
колективна задача.
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Следни чекори

Како одговор на разговорите кои се одвиваа на Форумот AIRE Центарот се заложи за следново:

• Да изготви серија национални извештаи за секој градски центар во регионот преку работа 
со модераторите од центрите и националните и регионалните експерти. Овие извештаи 
ќе се занимаваат со националните дискусии и ќе ја анализираат судската пракса на 
националните судови од почетокот на пандемијата во контекст на јуриспруденцијата на 
ЕСЧП.

• Ќе го ажурира Водичот од Форумот за Ковид-19 и ЕКЧП во 2021 година со цел да ја земе 
предвид ситуацијата која постојано се менува и тековното развивање на европската 
јуриспруденција како одговор на пандемијата. 

• Ќе работи за да допре до носителите на одлуки со пораки и теми од овој Форум. Ние ќе 
ја споделиме содржината на заклучоците од овие дискусии со носителите на одлуки во 
регионот, бидејќи ја препознаваме важноста Конвенцијата и правото за човекови права 
да бидат интегрирани во одлучувањето на владите и во законодавниот процес уште од 
неговиот почеток.

Ви благодариме на сите за Вашиот придонес и 
очекуваме да Ве видиме сите во 2021 година.


